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צושריפםען: םארגעלעזען ווערען עס
 באדאניןט דל אל פישכיל חברח די

 דאלער 25 די םאר באארד דזשסיגט דעם
 p;vs אויף געגעבען זײ חאט ניען װ*ם

חנדם.
 איינ־ אן פאר לעזם סעקרעטער דער

 א■ װעם װ*ס קאנפערענץ א צו אאדוגג
 רעזיפראטעסט צו אום ווערעז וצמאלטען

עמן  דזש. טעיאר װאס צושריפט דעם נ
 באארד דער צו געשיקט האט חײלאן .0

 :׳ג־ א אז םאראאנגענדיג סלדערפען אוו
עז  זאל ודינ׳טד• װערע;, געםאסט ז*ל ז
ס  א/ פיט״גגע, פיהרען צו ערלױבעז ד

 - ע:נ/יש. אויסער שפראכען אנדע-ע
א:גענײ*<ן. װערט אי-נאאדונג ד״

 א פאר אױף רעזט סעקדעטער דעד
 פץ אפיס דזשעגעראל דעם םון צושריםט

 עס װעאכען אין אינטערנעיטי^נאי אונזער
 בר. סער,רעטעד דער װאס עריזאערט וחןרט

 בריעןז זײן r : געפײנט האט באראף א.
 דײס פון פראגע דער װעגען 17 לאיואל צו

 דער׳צו־ וױ דעם נאך פינישער. בי* נעמצן
 ערהלערט פארגעיעזע;, װערט שריםט
 זיף װעט 17 ראקאר אז העלער ברודער

 אױסטױ־ דיזע- אונטער אונטערװארפען
סעייעטער. דזשענעראל דעם םון שונג

װא־ אנגעפרעגט װערט 17 אאקאא
 די צו דעיענאט קײן ניט שײזען זײ <ום

 כיאנוסעחטשורערס. די כייט קאנםערענצען
 דער װי אזוי אז ערקאערט, העלער ברודער

 כיאל אײן יטוין ולאט באארד דזשאינט
 װעט קערפערשאפט די אז באשאאסען

 האבען דארום׳ ,17 יאקאל פארטרעטען
 אפאינטען צו נױטיג פאר געפונען גיט !יי

 גרודער דער לאחאל, ז״ער־ סה איעעם
 צױ םוא האט אאקאא זײער אז עוײןלערט

 פאר־ אץ באארד דזשאיגט צום טרויען
 קאגפע־ די בײ לאקאל זײער םרעטען
• רמנצצן.
 נ*אי ערשטען װעגען קאטיטע די

 צום רעקאניענדירען זײ אז באריכטעט,
 דא״ ערשטער דער דאס באארד דזשאינט

 רײהע א דורף װערען געפײערט י ואא
סאסםיטינגען.

 קאםיםע קאנמערעגץ דער םון באריכט
 םאנופעקמשורערס דער טים

אסאסיאײישאן.
 ציייײ דער אז באריכטעט חאכױטע די

 אינעהאאטעז איז ײאס קאנםערענץ טער
 איז אססאסיאײשאז דער מים געװארען

 יוגיאן דער םון םאדערונגען די באצוג
 וואם רעדעס פייט געװארען םארנופען איז
 אי םון געװארען געהאאטען זײנען עס

ד ךײערע אין כיאנופעקטשוחןרס. ניגע  ת
 גע״ אפאזיציע אן געװיזען זײ האבען דעס
 אור־ פאריטידעגע םאר װאןײארבײט גען

 גע* פיען האט רעדעס זײעדע םון זאכען.
 טאגופעקטיטױ די אז ארױסנעטען קע:ט
 װאאזײו דעם זינען אין ניט האבען רערס

 איז האבעז זײ נאר ארבײטער, די פון
 דאס אינםערעסעז. אײגענע זײערע זינען

 אינ־ פאנוםעחםשורערס אײניגע האבען
 יןיר־ ארן װאך־ארבײט עריןאערט. דירעקט

 טאנגעא א יטאפען װעט יטטונדען צערע
 דער װעט ארום אזוי און ארבײטער, אין

 אינדעפענדענט אן װערען טאכער קאאוק
 םאנוםעקם״שױ די װאס רעדעס די פעגיט.
 װאןײאי־ געגעז געהאאטען האבען הערס
: םאאעגגדעס נאװיזען האס בייט

תרי־ פוזען װעט פאכער ר«לאוח דער
 פאנו־ ידי אפיאו פענען װאןײארבײט גען

 אונטעי דאגעגען. װי זײן פעקכדטורערס
 די װעאען װאןײארבײט םון סיסטעם א

 דארום פעניטען, װי יעבען פאבער קראוין
 וואך־ אז פאנופעחטיטורערס די גיט וױאען

טרײד. אין הער״טען זאא ארבײט
 גע־ באויז האט שאעזינגער ברודער

ארגו־ יטטארקע אייניגע פיט ענטפערט

 גע־ באשאאסען איז עס נופעקטיטורערס.
 בײרע םון סאב־קאפיטע א אז װארען,
 צוזאפענקױ אפאא נאר זיף זאאען צדדים

מ און טעג, די פען  קאנ־ דער איז דעם פי
ענדע. צו געװען פערענץ

ט און טינג דער װערט דעם פי  פי
געיטאאסען.

סעחרעטער. לאנגער, •  #

סאמפןז א צו זיו נױיס ױנ־אן טאיער קלאוה
 בא־ שױן יטגעהעז יןאאוחפאכער די

 סאר׳ן פארטיג שױן איז איץ װאפענט•
 ריע־ די סטרײח. דדטענעראא מםענדיגען

 פארשיעדענע די םון מאשיגערי דנע
 יטױן איז קאפיטעס סטריײן דזשענעראא

ט יעדע איז און שאדסע,  גרײט פינו
ט זיך ארײנװארםען  ניטםח און אייב פי

סוף. ביז׳ן םײטען און יןאמף, דעם אין
 ארבײטער די צוױשען שטיפונג די

 איז דאס געהויבענע. א זעהר איז נוםא
 באיגדען א פאר אפילו זעהן צו נעװען

 פאס־םיטינגען םארשיעדענע די י1אוי
 םון געװארען צונוישגערופען זײגען וואם

 נײע די װאו ארבײטער קאאוקפאכער די
 געװארען פארגעאײגט זײגען פאדערונגען

 געװארען. כאשפראכען אײנציגװײז און
 פיטינגען אוץי^אאע זיינען פאקטען אאע

 א געװארען. אגגענוםעז אײנשטימיג
 ענ־ אן און באגײסטערוגג סערקוױרדיגע

 גאײכען זײן זיך צו האט װאס כחיאזם,
 ארנ״סער דער םון געשיכטע דער איז גים

 דעם אין איצטער הערשען גאזועגוננ,
 זײנען פחות אאע טרײד. מאאולופאכער
 האכען הערצער אלע און אננעצונדען,

 גרײםוױאיגקײט א פיט אויפגעפאאפט
 ױניאן,.און רער צו איבעמעכענהײט און

 אאע, פיחרעױ. איחדע אין נאוינקן *
אן םײ ד ױ  קרואין• די סײ בעאפטע, די,

 ארײנצוא־ גרײם זײגען אאײן, סאכער
 אין אעבען און אײב םיט ?יר וואדסען

o n ביז סווי, ביז׳ן םײטען און האםיף 
 די םון פאדערונגען גערעכטע די וואגען

 ײערעז, נאכגעגעבען ײעאעז יןאאוססאכער
 פאל־ א ביז װערטער, אגדערע סיט —

?יעג. שטענדיגען
 סטרײק נאנצער דער םון שפיץ דער אן

 דזשערעאא די onjfSr |סאשינעריע
 בעגדזשא״• ײעאכער פזץ קאפיטע, מזרײס

 אינ״ דער פון ■רעזידענט שאעזיננער, זיס
 פײנכערג, טישערםאן, איז סעמ״שאגאא

 איז באארד, דזשאינט דער פון סשערמאז
 סעיו״ איז אאנגעד י. און םשערךאן, וױיס

iy o n. סון םעסכערס עחזעקיטױו אאע 
 מיט צוזאמען אאיואאס, םארשיעדענע די
n שאינם םולם פעםכערס  באארד, ת

 דער פון מעםכעדשי• די צונױף שטעאעז
יואםיטזג ססרײק חשענעראא ״

 ווערט סאסיטע סטרײק חשענעראא די
 אד אנצאחא אן איז וימאגחןרנעטײאמ

n n ,ערסאאנרי 1א צואיעב קאסיטעס 
ו ח מ D אויססיחדונג י

j > m

 דיעזע־קאפײ פון יעדע ארבײט. דער
ט אפגעבען זיך ״װעט טעס  באזוג־ א פי

 די סטריײדארבייט. דער םון טײא דערען
 בעאפטע די זײנען פערזאנעז פאמענדע

 דער פון חאמיטעס םארשיעדעגע די םון
 :קאמיטע סטר^ק דדטענעראא

קאםיםע• פינאנס
 )האזא; ;טשעױפאן קאיאאוױץ, פ.

סעחרעטער.
קאםיםע. ארגאניזאציאנס

אביסט־ רוב״ן, ;כטנרפאן ׳פע*ו ס.
ײ״טערפאן. ענט

קאםײטע. פיקעט
יאטשעראסי, ;טשערפאן ברעסאױער,

 סעקרע־ פארגאליעס, ;טשערפאן וױיס
טער.

קאםיטע. טאון אװ אוט
 לובינסיױ, ;טשערפאן לאנגער, א.

סעקרעטער.
קאסיטע. ס^קערם

 וױים רענדע, ;טשערםאן םײגבערג, י.
 סעקרעטער. ײאאבערג, פ. ;טשערפא;

טע. לאא קאםי
 עחרענצוױע, ;טיטערפא,׳ לעפיןאוױץ

אסיסטענט.
קאפױםע. איגפארםײאז

יאחאבע־ קוק, ;םיטערפאז וױנער,
 אײכ״ סלוצחי, וױאארדי, ״טעגפעאד, פיױ,
אסיסטענטס. — :ער

םקאפױםע. סעטעלמענ
 פמהעלשטײז, פ. ;טיטערפאן דגפאן,
 טשערםאן. וױיס גינפא, ;סעלןרעטער

קאנדטע. רעליעף
 סעל־ העאער, ;טשעיפאן ײאנדער, ח.

רעטער.
דײױזשאן. חארלעם

 פאדייןאנדא, טשערםאז; רוכינכױ^
אסיסטענט.

דײױזשיאן. כרוקלין
 נאײיאז, ;טשערםאן ניסענעוױץ,

 סויעדװײ• חערעטעגוטא, ;אסיסטענט
 אסיסטעגט. רודםא, סאגטא זאר;

דױױזשיאן. כראנזוױל
 טשערפאן. באביטץ,

אן. סםײם דזשױרזי שי  דױױז
 סעק״ ,,םאגנאט ;גשצרםאן האטיער,

 נױ חנר סון טשערםאז כרוס, רעסערן
דיװיושאן• ארק

חוייס״ די סוז נעמעז די זימען דאס •
I םמי nױ נקי j םסרייק w m* ויי J״*״

 אפגע איז בײטאג זונמאג אעצטע;
 אין קאנפערענץ א נעװאדעז האלטען

 םיכטיגע א נעטען צו האא פארווערטם״*
 פון גזירה שענדליכע די געגען שמזנלונג

 נויאר? אין פארבאטען צו דױילען ביעיאר
 װי שפראנען״. ^םרעפדע אין סיםיגגען

 פון קרעדענ^עלם די נעװיזען האבען עם
 זיײ קאגפערעגץ, דער צו דעלעגאטעז בי

 ארגא־ 170 פארטראטען געװען דארם נען
נ״זאציאנען.

 איפיגראנ־ אידי״טער גאנצער דער
 פיעידפארביג־ זײן פיט טעךהװארטאא

 שיכטען אין םארשידענארמיגקײם רױיט,
 פראטעסטײ צו געקופעז איז חלאסען און
 צו באצװעקט װאס גזירה דער געגען רעז

 א אין נויארק יטטאדט די םאױואגדרעז
 רע־ דעם אין ■עטראגראד ארער פאסקװא

צאר. פון זשיס
 אינ. פון דעאעגאטען רא זײנען עס •

 זײ־ עס לאדזשען. אברהם ברית ארדען
 ברית. בני ארדער פון יאדזשען דא נען
 גאליציא־ פון פאוײטטעהער דא זײנען עס

 די פון פאריטטעהער און פארבאנד נער
 ארגאניזאציא־ גאליציאנער פיאגרעסױוע

 די םון פארטרעטער דא זײנען עס נען.
 אפאילגא־ די פון לאקאלס, פאכער קלאוק

 געװערקשאםטען די פון לאקאלם, פײטעד
 סאציאליס־ די פון ױגיאנס, איהרע און

 צױן. פועלי די פון פערעראציאן, טײטע
 און פאראײנען סארטען אלערלײ בחיצור,

 זײער זאגען געקופען זײנען סאסײעסיס
 ענטריסטונג זײער אויסדריקען אזן װארט
 פעיאר דער װאס באלײךיגונג, דער געגען
 הװאר־ אימיגראנטען רעט געװאדםעז האט
 בריעף םרױעריג־באריהפטען זײן אין טאל

 אװ באארד דער פון פרעזידענט דעם צו
■ אלדעדפען.

 האט קאנפעאנץ די ־וױ דעם :אף
 צװישען עטליכע,רעדגערי אויסגעהערט

 לאנדאן, פאיר געװען זײנען עס װעלכע
 און אוירװין טשארלס װלאדעח, אלדעדפען

 איז באװעגונג, אונזער איז טוער אנדערע
 ארגאניזײ צו זיף צוגעטראטען גלײך פען
 עי־ דאן זײנען קאפיטעס רײהע א רען.

 אר־ די אײ;צוארדגען געװארען וױילט
 טאן דארף קאנפעדעגץ דער װאס בײט
 אלדער־ אװ באארד די אז וױדקען צו אום
 די דורכצוםיהרען װאגען גיט זאל פען

 דעם פון גזירות די און פעיאר פ.*ן גזידה
 אל־ אװ באארד רער אין חברים פעיארס
דעיפען.
 געשיקט אױןי האט קאנפעיענץ די

 ־6אוי דעבס ױדזשין צו טעלעגראפע א
 איהם צו סיפפאטיע איהר דריקענדע

 עלטערע די אױף :עהן דארף ער װאס
פריזאן• אין יאהר

 קאנפערענץ דער האט רערען די נאך
 אר״ פראקטישער צו גענופען באלד זיך

 אר־ אן געװאיען ערוױילט איז עס בײט.
 און ״װעיס א ארן קאפיטע גאגיזאציאגס

 אנגע־ דא װעט עס אין קאפיטע פינט״
 פראטעסט־ שטארקע א ײערען פיחרט

 חגפאנסטראציעס רידגע דורך כאײעגוגג,
גזירה. שענדליכע פעיאר׳ס דעם גע;ען

 אן געװארען געפאבט אױך איז עס
 פרא־ די פינאנסירען צו געלד פאר אפיעל
 פלאץ אוים׳ז גלײף און באוועגונג טעסט

 הונ־ פון סיפע די געװארעןי געזאפעלט איז
 און קעש אין דאלער פיפציג א*ז דערט

פלעדזשעס. אין דארעי הונדעדט גענויע
 דארױ באװעגונג דיזער פאד געלד

 יע־ ױניאן, יעדע אר״גקופען. ערשט נאך
 “ב̂י דעם םאר װעט ארגאגיזאציאן דע

שטײערען.
 גע־ ערוױילט איז טרעזשורער אלס

 אלןנ און װלאדעק ב. אלדעיפען װאחגז
 ״ דעם אויןי װערען געשיקט זאלען געלדער
בראמױי. א. 175 װ^אדעק, ב. אדדעס:
 פעיאר׳ס דעם װעגען פראגע די

 געװארען אױפנענופען אויך איז גזירה
ײ שבת לעצטעז ט : א:  פיטיננ דעם אױןי ;

 פא־ קלאוק דער פון באאדד דזשאיגט סון
 רעזאלוציאן פאלנענדע די ױניאן. כער
 צו־ איז וחנלמנ געװארען, אגגענוטעז איז

 אל״ אװ באארד צום געװארען געשיקט
: דערפען

 דאס אגבעטיאכט אין ״געפענדיג
 װע־ האגדלען דארןי יןעדפערשאפט אײער

 דזשאן פעיאר װאס ״אדדיגענס״ דעם געז
 וועלכע צוגע״שיתט, אײר חאט חײלען פ.

טעגליכער דער אין געדרוהט ;עײען איז

ײם  זײערע םיז פיטגליעדער די פוץ ג
 צוזאםענגע־ דינעז װעלכע קאםיטעס,

 םאדשיעדענצ פון מעפבערס פון שסעלס
לאהאלס•

 און מיםגליעדער אלע גייז נעםעז די
p וחנלען סאםיטעס ארשיעדענעb רי 't 

.,ג^הוכמיגקײט״ די pn זינם
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 קײ;ע דאס שטליף, נױאריו, םון פרעסע
 אפגעחאל״ נים זאלען פיטינגען פאבליק

 אק חוץ א שפראך קײן אין װערען מען
ענגליש.

 דאס אנבעטראכט אין ״נעמענדיג
 פון באשקעהעגד ארגאניזאציאן, אוגזער

 וועלנע םרויען, און פענער טויזעגד 50
 באזונדערע פעהר אדער םיער םון קומען

 פון פעהרסטע די און נאציאנאליטעטען,
/ י  לאגד, םון בירגער זײנעז זײ כאטש ז

 חוץ א מיטיגגען זײערע םיהרען ניט האנען
; מוטער*שפראד זײער אין

 דאס אנבעטראכט אין ״נעםעגדיג
 אנגענופען זאל ״ארדינאנס״ דער אויב

 און כאאס ארײנגעבראכט װאלט ווערען,
 פעמ־ אונזערע צװישען מיםםארשטענדניס

 זײ װעלכע אויף םיטינגען, די אויף בערס
 טרײד־ זײערע דיסלןוטירעז דארפען

 ריכטיג זײ לואנען דאס און פראבלעפען,
לשון, אײגען זײער אין םײדען טאץ, ניט

 אויפ־ באשלאסען דאריבער עס ״זײ
 אלדערפען אוו באארד דעם צופאדערען

 דאס געזעץ; א םאר דאס פאכען צו ניט
 אונ- געשאדעט םיעל אונגעהײער װאלט

 אויף װאלט דאס און ארגאניזאציאן זער
 איג־ דעפאקראטישע די אונטערגראבען

 פעג־ בעסטע די װעלכע םאר סטיטוציעמ
 און געקעפפט האבעץ אםעריקא אין שען
אויםגעאפםערט״. זיף

, ר ע ג נ א ל ל.
באארד. דזשאינם םעקרעטער

קאמפןז מיס שםעקם עס
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 װי װײסען, באםעס די אבער דעם. נען
 קלאולןטאכער־ די איז עם חאמםפס־םעהיג

 פארגעסען ניט נאף האבען זײ ױניאץ.
 זײ צוריק. יאהר דרײ םון לעסאן דעם

 איז קלאוקמאכער־ױניאן די אז אײםען,
 ארגאני־ פראצענט הונדערט כמעט איצט
 טעכטיג־! א פאר װאס װײסען, זײ ;זירט

 ױניאן, דער אין םאר געהט עס טעטיגקײט
 צוגע־ באפעס די מען מוז דאס — און
 אויסצו־ כחות אלע אן װענדען זײ — בען

 בײ־ כייט אז װיסענביג גוטען, מיט קומען
כיאכען. גארניט זײ װעלען זען

 פון כישף דעם אין אפילו האבען זײ
 אנצוהע־ געגעבען יא פארהאנדלונגען די

 אונאײניגלוײט געוױסער א אױףי רעניש
 אנגעװײ האבען זײ װאןײארבײט. איבער

 איז װאס אדװערטײזמענט, דעם אויף זען
 אץ 'צײט,:אונפאסעגדער אזא אץ עלשיגען

 זײ האט שלעזינגער אבער ^וארװערטס״,
 רי ער.פארטרעט אז געענטפערט, גלײף

 ניט זיף זאלען זײ אז און ױניאן, גאנצע
בוזים. אין פויגעלעך קײן אײנרײדען

 װען אז װײסע;, אלײן באסעס די און
 עס װעט קאביפו*, א צו קוכיען װעט עס
 אונבא־ ריעזיגעמ א םון קאכיפף א זײן

 טאלע־ זײער דארום פאכט. ^עגבארער
 געדולד. זײער און ראנץ

 קען דעם אויף זיף םארלאזען אבער ״
 װע־ דא דאך זיך האנדעלט עס ניט. טען
 בײי־ פון אינטערעסען װיכטיגע זעהר געז
 סלאוקטא״ די ױניאן, די און זײטען, דע

 אץ זיר האלט און װײם.עס, ױניאן, כער
^י מעהר און מערר אלץ  עס םארברײטען
 ציעל״ איז װאס ױניאז, יעדע טאן םוז

 בעם־ דער אז װײס, װאס און באװאוסט
 אויב קאםפף, א םארםײדען צו מיטעל טער

 פאר־ נײנוט יעדע זײן צו איז מעגליף/
איהם. פאר בארײט
וױי־ זײ עס. װײסען באסעס די און

 ענטשלא־ זײנען קלאוקמאכער די אז ״סען
 געשטעלטע זײערע אלע קריגען צו סען

 כאטש וױיסען,,אז זײ איז םאדערונגען.
 טעג־ נאר איז עס װען ?לאוקמאכער, דער
 גלײ־ צו אבער קאמפױ, קײן ניט װיל ליר,
 םאר׳ן יאפ ניט זיף ער שרעקט צײט כער

 נויטינ. דורכאןיס איז ער ווען קאכיפױ,
 אויםגעצײ־ איז ױניאן די אז וױיסען, זײ

 הינ־ אז װײסען, זײ ארגאניזירט. כענם
 אינטערמד אן שטעהט ױניאן דער טער

 ארגא־ ריעזיגסטע די םון אײנע שאנאל,
 ארבײטעריבאורעטנג די זואס ניזאציאנעז,

 ערשט חאט װעלכע און אױםגעבױט, האט
 און קעםםסע םון רײהע א דורכגעםאכט

 ארויס־ דערפאר איז און געװאתען, אלע
 װען־ װי שטארקעל, נאף זײ פון געסומען
םריהער. עס־איז

 אפשר קען דאס און #עס װײסען זײ
ול עס אז • דערצו, פיחרען  אלעם נ*ןי ̂ז

 םריעדליכען א אױף ורערען געשליכםעט
 מען קעז דעם אין זײן זיכער אבער אופן.
 און ריכטיגסםע דאם םאר^עהרט, ניט.
o n קאפמי » ערװארטצן צו איז קליגסטע 
otrn #«והר ווסס זײן צז און
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 םיר װילען, .םיר
 נערעכט זײן םוזען
 וחד צו די, צו אפילו

אונז זיך נלוםט עס מעז
אוננערעכט״. ז״ן צו

 ולא החזקתי בצדקתי
).6 כ״ו, (אױב, אריח

 גערעכםיגקייפ םײן אן
 «םאר^ ?ױ איך ח»ל«

 א«- נימ איתר װעל ייין
לפזעו•
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אלץ נאך דעבאטירט מען
 קלאוקםאכער רי צװישען מלחמה רי

 מאנוםעק־ קלאוק די און זײט אײן פון
 דערװײל איז צװײטער, דער פון טשורערם

 אינ־ פון גײסט, פון פלחמה א אלץ נ^ך
 עס װעלכער אויף ארענא, די טעלעקס.

 א נ$ך דערװײל איז געקעמפט, װערט
 אנ־ ברוטאלע אנשטאט ציכטיגע; א ר־ינע,

 זיײ בײדע פון געברויכט װערען גריפע,
 באריכט דעם לויס און ארגומענטעז, טען
 שלעזינגער, ב. האט קאמיטע, דער פון

 אויסגעצײ־ גאר זין הםדברים, ראש דער
 ארגומענטעךדועל, לעצטען דעם אין כענט
 צװײ די צוױשען שטאטגעפונען האט װאס

דינסטאג. לעצטען סאב־קאמיטעס
 אין איבערגעבען נאר דא קענען מיר

 ארגומענט, דעם שטריכען אלגעמײנע
 םראגע די ארום אלץ זיך דרעהט װעלכער

 פ$ר־ דער געצקי, מר. װאןי־ארבײט. פון
D באסעס, די פון שטעהער ip ד חן  זוי

 דער פון פונ?ט דעם באכאנט אטאל
 באהויפ- זײן לױט ?לאגק־אינדוסטריע.

 דער׳הרג׳־ ממש װאך־ארבײט װעט טונג
 אן דאך איז דאס אינדוםטריע. די ענען

 פון קאפריז, פרן סטײל, ן1פ אינדוסטריע
 עקזיסטירט כח דעם אויו* כיינוט. דער

 אומ־ םאכען אבער װעט װאך־ארבײט זי.
 דאזיגע די פון אויספיהרונג די םענליך

 אדבײט די אײגענשאםטען. ספעציעלע
 צײט, אין זײז קענען ניט קײנמאל װעם
 דאםען די װען און איהר, בעדארף מען װען

 פאר־ זײ װאס דאס, לוריגען ניט װעלען
 זײן עס װעט מאמעכבי, דעם אויף לאננען

 גאנ־ די לײדען װעם אזוי און פארפאלען,
 אונגעפעהר, אזוי, אם אינדוסטריע. צע

 פון פארשטעהער דער ארגומענטירט האט
 דעם אױף האט שלעזינגער ב. באסעס. די

 אנ־ שװער איז ערשטענס, אז געענטפערט,
 נים װעלען ארבײטער די אז צונעהכיען,

 נוי־ דער אין סטײלס די טאכען פארטיג
 נים אופן אזא אויף און צײט, טיגער

 אלער־ צופריעדענצושטעלען ד1איםשא זײן
 .נ^ניג דא עפעס זײנען קאפריזען. לײ

 J אינדוסטריע קלאוק דער אין ארבײסער
 אין װען ׳דאן אפילן אז איז, פאקט דער
 גע־ זיך האבען קלאוק־אינדוסטריע דער

 דאך האט ארבײטער, טויזענד GO צעהלט
 קײנ־ ארבײטער העלפס א װי ביעהר, אויך

 עס שטעהט װאו טו געארבײט, נים
 זיך נויטיגט אינדוסטריע אן אז געשריבען,

 אר־ צאהל די ? רעזערוױארמײ אזא אין
 םאל־ איז ׳דא איצט איז װאס בײסער,

 אר־ גאנצע די אויפצוכאן שטענדיג-גענוג
 װאס פאר צװײטענס, צײט. אין בײט

ט עס קען  ארבײטם־םיזאן דער אז זײן, :י
 פריהער מאנאט א מיט אנפאננען זיך זאר
 שפע־ םאנאט א םיט ענדיגען זיך און

 די אז נויטיג, עס איז װארום טער?
 פארברענט װי אזוי מוז ארבײט נאנצע
 ? װאכען עטליכע פון םשך דעם אין ײערען

 אנ־ װעלען סטײלס די םון ערפינדער די
 פריהער, צײכי א םיט טראכטען הױבען

 זײ ברײנגען און סעטפעלס אויפטאכען
 אונ־ און ארײן. םארקעט אין פריהער

 סו־ באלד באלד, זיך װעלען דאםען זערע
 װע־ זײ אױב ׳דעם צו צוגעװעהנען זען
 פענ־ ניט איז אנדערש אז אײנזעהץ, יען

; ‘ איר.
 װעלכע אינדוסטריע, אן דריטענס, און

 פארדערט און קאפריז א אויף באשטעהט
 מעגשליכע סון אויפאפםערונג די דערפאר
ט איז ילעבענס,  נאר אינדוסטריע, קײן ני

 אינדוסםריע אזא אוםגליק. אן קללה, א
 שא־ שלעכטען, זעהר א אויף *טטעהט

 געזוגטער דער פונראמענט. קעיידיגען
 דער, איז אינדוסכריע אן פון פונדאםענט

 אנ־ אין נעהמען דארןי זי װי פונקט, אז
 אפשר, און, כאדערםגיסע די באטראכם
 די מוזען אזוי קונדעז, די פיז קאפריזען

 אנבאםראכם אין נעזזםען אויר עזקונד
ס א  וועל־ די, םון וואוילזײן דעם לעבען, י

 אינדוסטריע. דער םון שאםער די זײנען כע
געגענוײטיגע^}װזןומגטױרקוע אזא סהן

 אינדוס־ קײן האט קונד און שאפער פון
ט, געזונטען קײן טריע  דער־ און באדען.ני
 פארקעהרט, װאך־ארבײט, װעט פאר

 קלואק־אינדוסטריע דער געבען ערשט
 באשטענדיג־ פעסטקײט, נויטיגע איהר
 אינדוסטריע די אפילו װען נאר, קײט.

 אבער איז לײדען, עטװאס *נפאנג אין זאל
 פון געזונד דער װאוילזײן, דער גליק, דער
 הע־ שטעהט װאס עטװאס, אדבײטער דעם
 מעגליכקײטען, אזעלכע אלע איבער כער
 פארלאנגען נים טארען באסעס די און
 פאר־ זיך זאלען זײ אז ארבײטער, די פון

 אײביגער צו לײדען, אײביגע צו דאםען
 ארבײטס־ כראנישער א צו אונזיכערהײט,

 מאמענ־ פון-א נאמען דעם אין .לאזיגקײט
אוגבאקװ^מליכלוײט. טאגער

 ארגוטענכירט ה$ט אוםגעפעהר אזוי
 ארץ נ$ך אבער איז מען שלעזינגער. ב.
ט טאט5רעזו היין צו  איז עס געקומעןל ני

 אזא נאך ה^בעז צו געװארען באשלאסען
טינג, אויס־ באריכט דער זאל דאן און מי

 פאר װערען םארגעבראכט און געארבײט
 הויפכד אויםגעװעהלטער ־ #ריגינעל דער

 אױו* אט און זײטען. בײדע פון קאמיטע
 ד^ר פאלען דאס װעט מיטינג יענעם

 װירקליכעכ א צו ?וסעז עס זאל צי :גורל
 מאגו־ קלאוק די אויב ניט. צי מלחמה,

 אײנגע־ בלײבען װעלען פעקטשורערס
 דאזיגער דער נאכגעבען ניט און שפארט

 איז דאן ױניאן, דער פון הויפפ־פאדערוגג
 אבער אויב אומפארמײדליך. קאמח א

 פאדערונג, דיזע נאכגעבען יע זאלען זײ
 אנרערע די צו צוטרעטען מען װעט דאן

װעלכע פון װיכטיגסטע די פאדערונגען,
 אויס־ דער און װאך א שטונדען 44 זײגען

 בעלי די פאר װײרזש־^קײל געארבײטער
 דעבאטי־ װײטער װעט טען און מלאכות,

 מענ־ זעלבער דער מיט אלץ און ׳רען
מלחטה. לױין ניט אדער יע פון ליכקײט

ט דאס האלט זעלבסטפארשטענדליך  ני
צו־ זיך פון ױניאן מאבער קלאוק די אפ
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ט װעג זי צוגעגרײט. שױן איז זי נײן,  ני
דרעדלענדיג. װערען געכאפט

ר א ע ס ױ ר ג ג נ טי  מי
ץ עז א א ס ױ ר ג נ א ט

 פארא ױניאן קלאור,מאבעד דער פון באארד דדטאינט דער
 •מיט צוזאמען מאי ערשטען פון פײערונג זײן ניגט

מעדיסאן אין מוני־דעמאנסטדאציע גרױסער דער
גארדען םיןװער

ייי-

 באפרײאונג דער פאר באװעגונג די
ט זיך פאר״טפרײט טוני טהאמאם פון  ני

 אין אויף נאר אטעריקא, גאנץ איבער נאר
 ארבײטער־ ארגאניזירטע די אײראפא.

 פיהלט, װעלט גאנצער דער״ איבער שאפט
 אונשול־ זיינען חברים זײנע און מוני אז

 װע־ זײ דאס געװארען, פאר׳משפט דיג
 גע־ א דורך פריזאן אין געזזאלטען רען

 קאליפארניער די פון פארשװערונג מײגער
 ארגאניזירטער דער געגען קאפיטאליסטען

 און שטארקער' און באװעגונג ארבײטער
 םראטעסנדשטיפיע די װערט טעכטיגער

 גערעכ־ פאדערט וואס ארבײטער, די פון
חברים. זײנע און טוני׳ן פאר טיגקייט
 אײנ־ װערט צװעק זערביגען דעם פאר
 דעם טאנסטער־טאסטיטינג א גערופען

 8 ביאי, טען1 דעפ דאנערשטאג, נעקסטען
 ניעדיסאן גרויסען דעם איץ אװענט, אוהר

 טעדי־ און סטריט טע2י) גארדען, סקװער
 אײנגע־ װערט ניאסטיטינג דער עװ. סאן

ט אונטער׳ן רופען פזינ  אלגע־ דעם פון אוי
 נױאריו, גרײטער פון קאריטע טוני מײנעם

ט  נאציאנא־ א פון רעדנער באריהטטע טי
 די פון ליםט דער אין רעפוטאציע. לער

 רא־ באװאוסטער דער זיף געפינט רעדנער
 פיצ־ דזשאן און װאלש פ. פרײנק דיקאל

 דע־ פאר קאנדידאט לײבאד דער פאטריק,
. אנדערע נאןי און שיקאגא פון יאר

 דער װעט ערװארטען, צו איז עס װי
 דעפאנסטרא־ א טראגען טאנסטער־טיטינג

 גראנ־ א זײן װעט דאס כאראיןטער. טיװען
 גע• און ױשר פאר דעםאנסטראציע דיעזע

 צוזא־ דארסען זיך װעלען עס רעכטיגקײט.
 דעד פון מענשען בעסטע די טענקוכיען
 ארבײטער־װעלט ארגאניזירטער נויארקער.

 און כיוני פאר גערעבטיגלױיט פאדערען צו
 גע* א פון טארטירער די פאר חברים, זײנע

 קאפי־ בינטעל א פון פארשװערונג טײנער
פראנצי׳סקא. סאן אין טאליסטען

 איז מאי טער1 דער ׳טאג •דער און
 דעטאנסטראציע. אזא פאר פאסיג זעהר
 אינטערנאציאנא־ אן איז מאי טער1 רער
 טאג דעם אין ױם־טוב. ארבײטער לער

ךעםאג־ װעלס גאנצער חגר איבער מערען

 פון געפיהלען סאלידארישע די סטרירט
 זיף פאסט עס און ארבייטער־קלאס דער

 טאנ דעם אין גרארע דאס זעהר און זעהר
 פאר גערעכטיגקײט װערען געפאדערט זאל

 בא־ שוין איז עס װי און פארפאלגטע, די
ע אוטיטולדיג געװארען, װיזען שפט׳  פאר׳ט

פראנציסקא. סאן פון ארבײטער־פיהרער
טי־ דער װאס צײט רערזעלבער אין

 כיע־ אין װערען אפגעהאלטען װעט טינג
 ספעציעלע א װעט גארדען, סקװער דיסאן

עי אין טענשען אנגעזעהענע פון קאטיטע  ד
 אין זײן באװעגונג ארבײטער אטעריקאנער

 רע־ דער פון פארי!אנגען צו װאשינגטאן
 ארויסגענו־ זאל קייס ביוני די דאס גירונג,

 פארשװע־ י1 פון הענד די פון װערען כיען
 דאריבער איז עס קאליפארניא. אין רער

 דעטאנסטראציע די דאס װינשענסװערט,
 די זײן זאל גארדען סקװער טעדיסאן אין

 פארשטע־ נאר זיר קאז טעז װאס גרעססע
 איבער־ זײן דארף האל ריזיגער דער לעץ.

 איבערפלוס־טי־ זײן דארפען עס און פילט
 װאס גאסען. ארוטיגע אלע די אין טינגען

 דעטאנסטראציע די זײן װעט עס גרעסער
 אײנדרוק שטארקערען א אלץ יארק נױ אין

װאשינגטאן. אין דארט כיאכען דאס װעט
 אונזער פון כײטגלידער די זאייען

ט ױניאן אינטערנעשיאנאל  צו פאיפעלען ני
 טען1 דעם בײנאכט, דאנערשטאג קוטעז
 דעטאנ־ פראטעסט ריזיגער דער צו טאי,

 גאידען. םקװעד־ מעדיסאן אין סטראציע
 אלע, — אלט, און ױנג טענער, און פרויען

! ייןרכיעז דארפען אלע
 אוים־ די דא טיר ציהען באזונדערס

 דער פון טיטגלידער די פון כיערקזאטקײט
ױגיאן. טאכער קלאוק גרויםער
 קלאוה דער פון באארד דזשאינט דער
 באשלוס א נעפאסט האט ױניאן מאבער

 דעם אויף םאי טען1 דעם םייעיען צו
טינג  אזוי סהװער; םעריסאן אין -סוני־מי

 כא־ דאפעלטען םרן זײן מיטינג דער װעט
 מאי־דעמאנ־ גרויסער א פון אי :ראיזטער

 אי און קלאוקםאכער די םון סטראציע
 מוגײדעםאג״ גרויסער אלגעמײנער אן פון

יע• kפסראצ

 אינ־ וער פון פיהרער די
ד אין טערנששאנעל  נ

I נעראל:אראסוננ
 גארמענם לײדיעס אינטערנעשאנאל די

 ריע״ א גרויסער, א איז ױניאן װאירקערס
 ;מיטגליע׳י א האט זי ארגאניזאציאן. זיגער

 טויזענר 150 איבער פון הערשאפס
 גאנין איבער פארשפרײט איז זי םענשען.

 אי| נעהכיט זי קענעדע. און אטעריקא
 יזל אינדוסטריען, פארשיעדענע ארײן זיך
 באזונדערן איהרע האט װעלכע פון דע

 אינ״ די װעלכע אויף נױטען, פאדערונגען,
 4דא אוז אםרופען. זיך טוז טערנעשאנאל

 באדירפני• די זײנען עס װי פארשיידען
 דעף פון סײ אפהענגיג זײנען װאס סע,

 איגדוםטליצ. דער פוז פארשײדענהײט
 אױןנ סײ און מענשען־מאט/ןריאל דעם םון
 אומשטע;״ לאאקלע די פון פיאץ, דעם פון
 געי װערט אינטערנעשאנאל די ראך ידע

 פת געדאנח, אלגעמײנעם אן פון פיהרט
 װעלכש פלאן, באשטימטען געװיסען א

 ; צװי♦ פארשײדענע די םון אט בילדעט
בוים. פרעכטיגען גאנצען אײן גען

 אלגע דער אט װערט אבער אזוי װי
 אלגעמײנער און געדאנק טיינער

 אנגעװעכ װערען דערצו אױסגעארבײט?
 אײנעו אבער מיטלען, פארשײדענע דעט
 ענט אן האבען װאס װיככיגסטע די פון

 םח רעבען דעם אויף װירקונג שײדענדע
 ד״ זײנען אינטערנעשאנאל^ גאנצער דער

 n םיז צוזאטענקינפטע פערטעל־יעהרליכע
 װעל אינטערנעשאנאל, דער פח פיהרער

 ״דזשענע נאטען דעם אונטער געהען נע
.1כאארד׳ עקעזקוטױו ראל

 באשטעהס עקזעקוטױוע דזשענעראל די
 װערען װאס װײס־פרעזידענטען, אי״ע פון

 4קאנװענשא דער אויף אויסערװעהלט
 צאהל, אין 13 זײנען זײ און
 pD פרעזידענט דער צו :אך קוניט זײ צו

דזשענע־ דער און אינטערנעשאנאל דער

Bra

אינהאלט־פארצײכױס
״נער^כסיגקײט״ 15 נוםער

m e די ט>ן;. גרויסען א אין טינג מי סער
גענןן ן א על אינטעלנעשא: ר דע ®ון רעי־

־ע• רעדאקצי — נג באיאטו ר*ל
י• ש• — ו*ד ז די :. 2 יט זי

לאגגער. S _
• € - מאי עריצטען צום ;. ט י זי

מו י װי די ון c זזםער־חײם אייגענע אן
אן םאכעי  ם־לװער. רעבעקא — <'׳-■ ל. ױני

ײט  און ענדערונגען פ^ראזםעחעגדע די .4 ז
ײן, ל• — אינדוספרי קלאוק דער שט  פינקעל

ײט  פרײ צו קייעג דןc אינערכאנג דער ז
— ײניאן מאכער װײסש ד*ור אין דען

 לןך ױניאז עקזאםינערס שעהנהאלץ. י.
שפיז. י• ■D — 82 קאל  ^מועסען קורצע א

 לעיען. און רעדאקפ^ר צװיאזען
ײט ^ — רעדאקבאי צום בײען״ <). ז ל ע  ב

א ק ס א אל פינג ס. פ. און ס ן מי ו  ו
נאארד. דזשאינפ

ײט  יאחרןן םויזעגדייר מים פרוי די .7 ז
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15 םרן האטיגמנ די *ט נטער.
י¥ײר, םערםעל יעדע צוזאמען זיך

 איבער וחשבון דיך אפצוגעבעז זיך ום
לע־ דעם אין פאסירט האט װאס ״נס “

 אום דאן און ארגאניזאציאן, דער םון
 עננד אדער פאננער נײע ױסצזארבײטען

 װיײ די פאר אלטע די שטארקער יקלען
טעטיגקייס. מערע

 עס װי װעלכע, כײטיגנען, דאזיגע די
 העכ־ דער פון זיינען יעדען, פאר ר,לאר *יז

 אפגעהאאטעז װערען וױכטיגקײט, ׳טסער
ער־ שטאדט. אנדער אן אין מאל יעדעס

Lס ענ ט  כויטינ־ דאזיגע די וױיא דערםאר, ע
y א האבען גען w אויף וױרקונג גוטע 
בא־ דער אין ארגאגיזאציאנס-ארבײם די

 עט צוױיטענס, און שטאדט, יטרעפענדער̂ 
 אליין, ראכדגעבער די פאר וױכטיג *יז
 כאראי־ר דעם גום קענמן זאלען כדי

 צי זיף אינטמרנעשאנאל, זײער פוץ טער
 ארגאגיזא־ טערורערע װאם מיט באהענען

שטעדט. פארשיידענע אין ציאנען
J פון כייטינג אזא cm אעטערנעיטא־ 

 די זיך פאננט באארד עקזמקומױו נאא
 אץ אפריל, טען25 דעם םרײםאנ, וואך,

 דער האסעל. אדעי*פי אין פילאדעלפיא,
 ה$ט ער נדחה. שטײזעלע א איז םיטיג:
אבער, כיערץ. ענדע םארקוכיען געזאאט

 בעאטטע הױפט די זיינען בעקאגט, וױ
פיע־ אויך און אינטערנעשאנאל דער םון
 צו געװען ן1וױיס־פרעזידענט? די פון אע

 קעניפפע, אלע טיט םארנוטען ממאר?
 יאנואר אי; #:געפאנגען זיר ה$בען װ#ס

 דערפאר געענדיגט. נאר־װאס זיף און
 פארשפעטיג־ א עטװאס כייטינג דער איז

 אײך ער איז דערפאר טאל,ע אבער מער,
ץ װיכטיגיױיט. באזוגדערער א םון

 -7אלע רעװױ״ פאסירען” װעלען עס
 גאענצענד אזוי זײגען װעאכע העטפע,

 גע־ װעס עס געװארען. אויםגעםאכטען
 כײיגוג־ פון אױסטױש אן םאריןוטען יוױס
אהן געהן ניט עס װעט װארשיינליןי מן,

 ןעװצג עזײנז בעיווע ־פוך^ז־ײס יסיק
 קעטפע אלע די אין באטײליגט דירעקט
 צוגע־ אלעס האבען װעאבע די, פון און־סײ

 יױין איז עס און וױיטענס, דער םון ועהן
 גע־ א האבען װעט עס אז ניט, צוױיפעל

 יעבען װײטערע דאס אױױ וױרקונג וונדע
אינטערנעיטיאגאא דער פון

 קלענסטע די זײן װעט ד^ס ^בער
 לע־ אאס אינטערנעישיאנאא, די ארבײט.
 גיינ־ לאנג ;יט יןען ארגאניזאציע, בעדיגע

 ציעא איהר געװעזענע, דו^ס אין זיף צען
 צוקונפט, און גענענװארט די איניער איז
הױפט־־ארבײט. איהר איז דאס און

 די פארנעטען געװים װעט גי^א ד^ס
 באטראב־ טיפכטע די א־ן צײט ■מײסטע

 נײע איהרע ױניאן, טאכער קאאוק די סונג
“י־ײ אין פאדעױנגען מײאאוציאנערע

 אזן לענדלארד צװישען סכסוך דער
ם. נ א נ ע מ

 כשורה, אאעס געהן נאר וועט עס אויב
 דזשע־ א דעראעבען באאד דא מיר קענען

 װאאט ד$ס װאם נעראא־רעגט־סטרײק,
 דאגע־ ניט נאך עםװאס געװען װירהאיך

װעזענעם.
 קײנטאא זיך האבען אענדא^רדס די

 ־באזונדערער מיט אויסגעצײכענט גיט
 בי מענאנמס. זײערע גענען כױאדקײמ

 זײ האבען טענאיבתי־יט טינדסטער דער
 זײ וױ הױף/ אזױ רענם די ארױפנעריםען

 פאי־ פלעגט עס און געקענט, נאר ריאבען
 אדער דא אז )צײט צו צײט פין קוײען
 צװײטען, א אדער דער׳הױז אין דארם,
 טאנ־ אין רעבעילירמ. טענאנטס די האבען

 געבילדעט זאגאר זיך האבען פאעצער כע
 פר« האבען און טענאנםס פון ױניאנס

 לענד־ דעם פיהרען געכ־אכט צײט צו צײט
 זײן קען בושעװען זײן צר אױך אז אארד,

 אויפשםענ־ אלע די אט אבער ברענעץ. א
 באשרענקטע זעהר א פון געװען זיײנען רע

 קורצען גא:ץ א פון אין ׳נאטיר י־אהא^ע
ל דויער,  אריינ״ זיד האט סוף כא םוף װי

 גיט עס װעטען• פאר געזעץ, דער געטישט
 דאס װי זאך, הײאיגערע קיין ניט גאי

 יענדאארד דער און פראפערסי, פון רעכט
 דער כריאוטפירט. געװעהנאיך, װי ׳ר.אט

 גע־ האס טעקס־צאהאער דער י־ענדאאיד,
 ארן עוים רעם פון סיטפאטיע די ווארנען

 געװארען ערקאערט ז^בען טענאנטס די
 נא* רועלכע אויףי רעבעאען, שקצימ, א^ס

אױפפאסען. דארף טשאלסטװא
אנ־ אנץג א עס איז אבער טאא דאט

 אז ערװארטען צו ניט איז נאםירליך, .
 לענד־ די װײל העלפען, פיעצ זאצ דאם

 פאר שםארק, װירקליך זיך םיהאען לארדם
 אײנצינע קײן איז יאהר מכליכע לעצםע די

 גערוארען אױםגעבויט ניט זזויז נײע
 האלט באפעאקערונג די און נויארק, אין
 פשוט האבען טענשען װאקסען. אײן אין
 װאױ־ אײן אויף זיןי. אהיגצוטאן װאו ניט

 אזא צוליעב לעדיג בלײבט װאס נוננ,
 צענ־ דא זײנען אורזאכע, אנאנדער אתןר
 צוליעב זיף רײסען װעלכע בעלנים, דליגע
 ײא־ טו רעכטס. עפעס צוליעב װי איהר,

 אזעלכע זײן לענדלארדס די זאלען רום
 דער־ באנוצען ניט זיך און ׳לײט פײנע

 אויך איז דאס — געזעץ א פאסען ? מיט
 דאןי װאלט דאם ניעשה, שװערע א עפעס

 פון קאנםיסקאציע א װי בטעט געווען
 «1ײי חען דערפאר אײגענטום. הײליגען

 דעם פון אױסלאזען זיף גארנימ זאל עס אז
געפילדער. נאנצען

 ווערעז דאך עס קען אטאל יאבער
 טע־ ע ל א לטשל, ׳װען ערגסט. גאנץ

 רײחנן צאהל, גרויסער זײער אין נאנטס,
 קאנקורירען אנשמאט און צוזאטען זיך

 קריג ערקלערען זיי זאלען זיך צוױשען
 אויס־ זיף זאל װאס לענדלארדיזם, דעם

 ר«ײנער אז קלײניגהייט, אײן אין רריקען
 ערשטעץ, דעם סענט קײן צאהלען ניט זאל
 א געײעץ דאס װאלט קוניט, צײט די װען

 שװערער גאנץ א ארן בימערער נא;ץ
 לייזעז. צו לענדלארד רעם פאר פראבלעם

 קאורםס קײנע שוין אויף װאלטען דאן און
העלפען. געקאנם :יס

װער דערצו, קודען וועט עס אױב

 אויח געװאיען געהעכערט איז טיגימום
 דאלער 16 פרן טאקסיפום דער דאלער, 10
 ,19 גאנצע אױף געװארעז געהעכערט איז

 אפאא ורעלען װענינע גאנץ וועאכע סופע א
 עס ?ען טײדעל װעלכע װײל, קריגעץ,

 טע־ אלס יאוזר זיבען גאנצע אויםהאלםען
 איי־ טאקי געווען איז דאס לעפאגיפטקע.

 אז סטרײק, פון פאדערוגגען די פון נע
 טעלעפאניסטקע די זאל פאקםיטום דער

 דאס װאס ארבײט, יאהר 4 נאך קריגען
 ארביײ דאם װײצ געכוג, לאנג אויף איז
 גרוי־ אזא נארניט איז טעלעפאן בײם םען
 זיך קענעז ניט זאל פען װאס תורה סע

 צײט. מאנאם א אין זאגאר אױסלערנעץ
 װא־ אורזאכע, יױין גיטא דארום איז עס

 טעלעפאניסטקע, א פיידעא, א זאל רום
אזוי װײדזש טאקסימום איהר קריגען נים

 אבער ארבײט. איהר גוט טיט זי װי שנעל
 פים קאפפ. טעלעפאן די האט דעם געגען
 האם זי און געארבײם, כרחות איהרע א^ע
 פײדעל די אויסגעפיהרט. פונקם דעם אין
 קריגען צר אום יאהר, 7 ארבײטען פוז

 דאס װאס דאלער, 19 םון געהאלט דעש
 יעקב װאס דעם, אויף באגריגדעט זײן פוז

 זײ גאנצע לבן׳ען בײ דינען נעפוזט האס
 לאה׳קעז זײן קריגען צו אום יאהר בען
ײןיפאר יאהר זיבען :^ך נאכהער־ און  ז

רחל׳ען.

t
 בעפאר״שמעהענדער זינערער װי כםעט

 פוזען ־יפט־פראגע)ח דעד חיץ א
 פיאבלעפען א*ז פראגען אנדעיע זײן נאך
 דועלען װעלנע יטטעדט, םערשידענע אין

 אײ,־ז ווערען ענטשידען אץ •'סארגעבראבם’
צוזאפענקינפט. דער

םערטעל־יעהר־ רי :יא:ט אלעפ ד^ס
 דזשענעראל דער פון פיט״נכע; ציכע

ד עקזעקוטױו או א  װיב־ סאפע די פאד י
 פון לעבען דעם אין פאסירוגגען םיגסטע

 פעגשען אלע די אינטערנעשיןונא׳ל. וער
̂*ף ךײדען  אײגע־ זײעד אין ב^ויז ניט ד

 פון :אכיעז רעפ זיא רײדען זײ נאטען. נעם
 א״יסער־ די י־אבען װאפ מױזענדער רי

װע־ פיט ׳די םון ;אפען דעם אין װעהלט,
 באריה־ טאג־טעגליכע אין יןרפען זײ :לען ,

האפנונ־ שטרעבונגען, װעפעס און ׳ױנג
איר־ וױ בעסער װײסען זײ ציעלען און ,ען

 ריכטינ ךערפאד, און אגדערעי, אן :ענד
 פי־ די פון באשליסע אלע זײנען ;ערעדם,

 15 די פין באשייסע די בלויז :יט ןיגכען
 און צענדליגע די פרן טאלזי !ערזײגעז,
 די בילדען װעלכע סויזענרע, נעגדליגע

׳וינטערנעשיאנאל.
ער־ בעסטען דעפ זײ וױנשען פיר

 און, באראםונגע;, זײערע אלע אין ו^אג
 נערר אין פיר װעלען װארשײנליך, משכסט

 אײ קענען ״גערעכטינקײט״ נופער שפען
 םיד פיעלעס לעזער אונזע.*^ צו גערגעיען

 גענעיאל׳ דאזיגער דער אויף ױ<ס נם
 צום געװארע; םארגענופען איז 'גאראטונג

^ורגאניזאציע. דער פון בעסטען און וזאויא

 דער ג־יט שוין רעבעלידט עס זאר. דערע
 ארער דעם געגען קװארטאל יענער ^דער
 ד^ס רעבעלירט עס נאר יענדלארד, יענעם
 אזײ זיף קען פען אויב טענענטום, גאנצע

 לענר־ גאנצען דעם געגען איסדריקען,
 אדער די בלויז :יט שוין איז עם אןןרדיזם.

 אפ גיט װעלכע צייטונג ראיייאלע יעגע
 די איז עס רענט־פראגע, דער צו וױנקעל א

 דך באשעפטיגט װאס פיעעע, גאנצע
דערנײט.
 די געװ^רען איז רענט־פראנע די

יארק. נױ א״ן פיאנע ברענענדיגסטע
פארשטענד־ ו.א;ץ א-״ף איז עט א־ן

 יארק :ײ :א:ץ א״גער “א־-י1■־ לע;ד ד* איך.
 פדן רענט זײערע אױיפגעשרױפט האבען

 פאר נאר ניט אז הויך, אזוי טענאנטס יד
 כיײ דעם פאד אפילו נאר ארבײמער רעם

 א געיר^דען עס א־ז פענשען טעל־הלאס
נענ־ט ױא־ : פראבלעפע שװערע גיױסע

 די איז פעלע פיעלע אין רענט. טע^אוין*
 טעהר אץ פופציג אויף געשטיגען רענט

 גע־ האט װאס װאײנונג יי פדאצענט.
ײבט האנס פאר א פײט װערען גערעגט י

 קרים טען קען דארער, 25 פאי צרריק
^י איז עפ דאלער. 50 פאר קריגען  ניט נ

 דער וראס ׳רעם פון וזעי׳פט א אז זעלטען,
 אפגעגע־ פירזען זא״ פארדינט, ארבײטער

 דאך דעט פאי י^ענדלארד דעש װעיען בען
 ארבי־י־ דעם גיט ער װ$ס איבער׳ו

טער.
גרוי־ די ענטשטאנען איצט איז אזוי

 אפילו אז זײן, קען עס פדאבלעם. רענט כע
 װאס פרעסע, אונזער װאלט איצט נ^ך
 טיט׳ן אײנזעהעניש פיעל אזוי איטע,־־ האס

 ־ אי־ שוױיג גרויסען א געכיאכט ^אענדלאדד,
 דאף זײגען אלעטען נאך װאריט ׳דעם בער

 א:דע־ אלע פון עיגער נ״ט לענדלארדס רי
 פארד און טענ פשה פראפיטירער. רע

 ניט לענדלארד דער דען װאלט ? ניט טאר
 געלד, זײן פין פ־־אצענט 200 געטאכט

 ארײנגעלײגט אנדערע, וױ װאלט, עי װען
 פעקטארי, אטײגישאז אן א;ן ;עלד זײן
 צו ערלויבט זיין ניט איהם זאל װארום טו

 רעגס? דורף גראשען עחרליכען אן טאכען
 עס אנדערע. אן גאר צרה די אכער איז

 געשפענסט דער לא:ד איבער׳ן ארום געהט
 ארבײטער די באלשעװיזש. הײסט װאס
 שטארק זײגען עולם גאנצעי דער און

 קען עס װאס וױיס גאם א'ין ארנריהינ.
 אױפנע־ עס זיןי האט דערפאד טרעפען,

גע-שרײ. אלגעפיײנער דער הוינען

עי אז אבעי װיםען? W קע{  עורפ״זױך ד
 די געי׳ען פארביטערט שטארק איז יארל נױ

 קײן גאר איז cm װעגען לעגדלארדס,
 שפע־ אדער פריהער און :יטא, צרױיפעל

 גע־ טוזען פארביטערונג די אט װעט ײער
 װאס אזעלכעס אין אויםדרוק איהר פינען
 ניט זעהר און זעהר לענדלארדס די ורעט

שדעקען.
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 טעלעפאז־םיידלעד די ־-־; םםדײ? דער
• נױ־ענגלאנד. גאנ׳ז איבער
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ז 1טעלעפא דער אז  א געײארעז א'
 ׳יא לעבען, אונזער אין זאף :יצליבע זעהר

 טעז װעלכע אהן :ײטװענריגקייט, א בטעט
 טענ־ ד-אבען דאס באגעחן, קײש זיך קע;
 געװען. םשער פריהער שוין זיך ״שען

 ב^ם זיצט װאש נײידעל, די אז *בער,
 ענטפערען און אײפצינעײען אום טעלעפ^ן

 גרויסער פון איז ^נפראנע, אײער אױף
 איכיי־ זעלטען־װען איז ד^ס װיכטיגקײט,

 אז איהר, האט ראיה א איײנגעפאלען. צען
 אד־ אן אירגענד טוען װאס רי, אלע פון

 גע־ טעלעפאךכיײדעל די גראדע איז בײט,
 אטערי־ די באצאהלטע. ערגסטע די װען

 :ױ־ענגלאגד די אין טײדלעך קא:ער
ײטס  לעצטער פון פטרײק זײער רורף סט

 גוײ דעש עוצם דעם געגעבען האבען י־דאך
 עס װי װיכטיג און גוט אז לעסאז, טיגען

 זײ, אבער זײנען ערפינדוינג, גרויסע די איז
 װיכ־ אזוי פונקט טעלעפ$ניסםקעס, די

 די אפילו קען זײ אר׳ן דאס און טיג,
העלפען. גארניט ערפינדוגג גרויסע

 טעלע־ די זײנען טאג שעהנעם אײן
 דער און סטרײק, אין ארויס פאניםטקעס

 לע־ סאציאלער און עפענטליכער גאנצער
 גײ־עננ־ אין שטעדט טײסטע די אין בען

געװא־ פאראליזירט װי אזוי איז
רעז•

 האבען טעלעפאן־ארבײטער די אז
 איז דאס סםרײקען, צו אורזאבען געהאט

 קעגט איהר זעלבסטפארשטענדליף. דאף
 טיניטום־װײרזש די אז פארשטעלען, זיך
 דא־ 8 געװען איז טעלעפאניסטקע א פון

 דאס און סאהםיטום, רער און װאף, א לער
 אפ־ געטוזט האט זי װי :אכדעם, ערשט

 געװען איז יאהר, זײבען גאנצע ארבײטען
 טעלעפאניסטקעס די האט טען דאי׳ער. 16

ט קארטענען אײז איז געהאלטעז  פאר־ טי
 גע־ האט געדולד זייער ביז שפרענונגען,

 סטרײק. אין ארויס זיינען זיי איז פלאצם
 ארױסגע- נאטירליף, דיאט, סטרײק רער

ע די ױפען  עולם, גאנצען פון סיטפאםי
 פון געליטען שטארק האט ער חאטש

 אונ־ טע^עפא; דער איז נאך רעיצו איהמ.
 רועלבע רעכירונג, דער םון רשות דעש טער
 טעהר האכען באדארפט נעוױס דאף האט

ש  א וױ ארבײטער, די טיט אײנזעהעני
 םע־ די בקיצור, פרױואטײואפיטאליפט.

ען טעלעפאניסטען ארן יעפאגיסםקעס  דינ
 Ilk ,זםטרײר דזשענעיאל א אין ארויס

 טע; עטליבע א*ז אז איז, רעזרלטאט דער
עי איז שפעטער  גע־ געװאונען סטרײק ד

רוןוחנז•

True translation filed with the 
Postmaster at New York City on 
Apr. 25, 1919, as repuired by the Act 

,1917 ,of Congress approved Oct. Cth 
known as the “Trading with the 

Enemy Act.״  —----- ——----—

לאאז• וױקטארי
 דער אנגעוזויבען זיף האט װאך די

 װענען לאאן װײוטארי דעם פאר דרײװ
 װעט ער אז באהויפטעםל ניע; וועלכען

 ניט איז ער וױיל לעצטער, דער זײז שוין
 צו אום נאר הוצאות, נײע טאבען צו אום

 געטאכט זײנען װאס חובות די באצאהלען
קריג. פון צײט דער אין געװארען
 לאאן דער װעט אן זיך זעהס עס וױ

 כאפט עולם דער ערפאלג. גרויפער א זײן
 4 אויף :אר זײנען זײ װײל באנדפ, רי

 גוטען א צאהלט רעצירונ: די און יאהד,
 האבען װעלכע די, אז אזוי, פראצענט.

 און באנק, אין זײ בײ ליגט עס אין געלד,
 איז פראצעגט, קלײנעם א בלויז קר־־גען

שעי פיעל פשוט עה  די קױםען צו פיאקטי
 דר־פערטעל אזץ 4 םראגען וואס באנדס,

 אין צײטיג װערען װעלבע און פראצעגט,
ארום. יאהר פ*ער

 דער פון זײס פראהםײטע די איז דאפ
 זייט, אידעאלע אן אבער פאיאן פראגע.
 י־^אפע צו ניט פארפעצט געוױס װעלבע

 אײערילוא. אין טעגשמז פיעלע צו רע;
 בעפטען אפ דריקט זײט אידעאלע די

 אױפ* זײן אין װילסאן פרעזידענט אייס
 ער לאאן. װיקט^רי דעם שטיצען צו רוף

 זײנען אטעדיקאנער די אז ערקלערט,
 cm העלפען צו אום בלויז קדיג אין ארײן
 זיע: דער און גערעכטיגקײט, פאר דעג
 די שטעהט ״הײנט פאקט. א איצט איז

 פון געפאהר דעם פון באפדײטע א װעלט
 שטעו^נן פארלױפיג אבער טיליטאריזם...

 צײ־ גליקליכערע פון שװעל בײש נאר טיר
 טיר מוזען זײ, איז ארײנצוחוטען כדי מען.

 אין סוף״, צום בי־ז דררכפיהדען ארבייט די
 װעל־ זײן, עם װעט לאאן וױקטארי דער
 בא־ פיז ארבײט די קרוינעז װעט כער

פרײאונג.

אויפ׳ן קאנצערט קלאםישער
iW

*/

ד ע ב ײ י ײ . ײ ל א ב

 פריהלעגס יעהרליכער דריטער דער
 זײן יאהר הײנטינס װעט וואס באלל,

א/ טען3 דעפ  קאפינא, סטאר נױ אין ט
 קינםטלעדי־ און שעהנער נאף זײן װעט
בעלער. צװיי פריהערדי־גע די װי שער

דזשא״ זינגער גרויםער דעם אויסער
 אויפטרעטען אויך װעט שאיסקי, זעױ
 טענ־ קלאסישער באריהםמער װעלט דער
 לאנג ניט האט װעלכער ״הענרי״, צער

 טיט ייטיר,ער1ל די איבערראשט צוריה
 װי״ גרינוױטש אין טענץ קלאסישע זײנע

טעאטער. לעדזש
גרעס־ די האבען ״העגרי׳ן״ װעגען

 בא־ גרוים טימ געשריבען קריטיקער טע
 .אײ׳ פאר איהם רעכעגען זײ :ײפטערונג.

טענצער. קלאשישע גרעפטע די פון נעש
 פרידד אויפ׳ן אויפטרעטע; װעט ער

םון׳ם אראנזשירט איז רו?וס ל,1#ב 'ל*::ס
פ*ראיין. שרײבעו־ .«רץ ל *.

לאנגדה ל. פדן

 אינ־ דער איז טאי ערשטער דער
 אל־ דעם פון טוב ױם כערנאציאגאלער

 דער איז ער פראלעטאריאט. װעלםליכען
 אר־ פאראײניגטער דער װעלכען אין טאג

 און כיאכט זײן דעטאנסטרירט בײמער
 די אז קלאס הערשענדען דעם אן זא:ט

 ארונטער־ װעט װעלכע כװאלע גרויםע
 דערנעהנטערט סיסטעם אלטע די װאשען

 גלויבען פול מיט שטאלץ ברעג. צום זיף
 ארבײטער דער פארלאזט ציעל זײן אין
 פײערן צו מינע און פעקטארי שאפ, זײן
cm טוב. ױם אינטערנאציאנאלען

אנזא־ דער איז טאי ערשטער דער
 רע־ סאציאלער אנקוטענדער דער פון גער

 צו סוח א ט־אכען װעט װעלכע װאלוציע,
 אינטע־ קלאסען און קלאסען־הערשאפט

 רעװא־ א איז טאי ערשטער דער רעסען.
 װעלכען אין ארויסטרעט לוציאנערער

 גאנצער דער פון קלאס ארבײטער דער
 שטאר־ זײן גרויסקײט, זײן טעסט װעלט
 אין טאג דער איז ער קראפט. זײן קײט,

 ארבײ־ קלאסעךבאװאוסטע די װעלכען
 חשבון^ איהר אונטער פיהרט מער־װעלס

 און יאהר. אװעקגעגאנגענע דאם פאד
 רעװאלו־ דאם מעסט כיאי ערשטען דעפ

 װעג, דעם פאלק ארבײמער ציאנערע
 ציעל. זײן צו אפגעגאגגען איז ער װעלכען
 פאר זיעגע און קעמפע זײנע צעהלט

cm .קאמפס־טע־ זײנע באטראכט יאוזר 
 גרײט און כייטלען בעסערע זוכט טאדען.

 לעצטען זײן פאר װאפען נײע די צו זיך
נצחון.

 טאי ערישטער הײ־יאחריגער' דער
 פול איז װעלכע צײם א אין אויס פאלט
און רעװאלוציאן פון אטעם דעם טיט

 גאנצער דער פרן שיקזאל cm פאר גען
 אנדער אן אין טאג יעדען טענשהײט#

 האט רעװאלוציאן א אז מיר, הערען לאנד
 די פארניכטעט און אויפגעהויבען זיף

 די געװען זײנען װעלכע עלעטענטען,
 לײדען. טענשל׳יכען• דעם פון אורזאכען

 האט טאי ערשםער היײיאהרינער דעל
 באדײטוננ גרעסערע פיעל א אונז פאר

 פעלקער־פאי־ די פריהער. איז עס װען װי
 טעהר נים איז װעלט דער פון ברידערונג

 טרױכד ארבײטער־קלאס דער חלופ. קײן
פירט.

 פרייד די איז טאי ערשטער דער
 די פאר שדעק דער און אריטע די פאר

 אל־ דער פון טײלען פיעלע אין רײכע.
 פראלעטאריאט דער װעט ,ױעלט טער

 טאי, עריטטען הײ־יאהריגען דעס פייערען
 קאפיטאליזש םון איבעמאנג דעש א^ש

 צד/פרײ־ שקלאפערײ פון סאציאליזש, צו ׳
 װעלען לענדער יעגע אין דארטעז הײט.

 אויף ארויסגעהן טעהר ניט ארבײטער די
 רעכ־ זײערע פראהלאטירען צו גאס דעי
 זײערע װאס רײכטיטער די אויױ טע

 ארויסגעהן װעלען זײ נאר שאפען, הענד
 בא־ זײ אז װעלם, דער וױסען לאזען צו

 שא־ העגד זײערע װאס דאס שוין זיצען
 עלזיס־ אונגארען אין רוסלאנד אין פען.

״באנוגען : זאןי אזא ניט שוין טירט
 ״װען דיר״. גיבען מיר װאס דעם טיט זיד
 דײן דיף װעט צופרידען, ניט ביזט דו

דערשיסען״. הונד א װי ברודער אײגענער
 ױראפ אין ארבײטער די װעהרענד

 חורבות די אויף זיעגע זייערע פײעלעז׳
 ארײנגע־ אױ ארדנונג, אלטער רער פין

 דעס אין דא רעאקציע גרויסע א טראםען
 װיגעלע דאס געװען איז עס װאו “יאנ
 פאר מקלט עיר דער און פרײהײט פון
 אונ־ די נעגען געקעמפט האבען װאס די

אוגטערדריקטע. די פאר און טעדדריקער
 פון מענשען עדעלסטע און בעסטע די

 די אין װערען נאציאן אניעריקאנער דער
 זײ װאם דערפאר געװאיפען פייזאנס

 קאנסטיטוציא־ זײערע אויױ באשטעהען
 עלטערן זײערע װעלכע פאר רעכט נעאע

 װערען זײ פארגאסעך בלוט זײער האבען
 דערםאר, פריזאנם די אין געװארפען

 אײנפארשמאנען ניט זײנען זײ וױיל
 הײ־ קלײן א װעלכעז אין סיסטעם א טיט

 לוה־ גרעסטען אין לעבען טענשען פעלע
 טאסען, ארבײטער גרויסע די אין פוס

 ^אנד־, פין רײכטיטער די שאפען װעלכע
ארטיט. נרעסטער ijn אין לעבעז

 אידישער דער פין געשיכטע דער אין
 װעט אטעריקא אין באװעגונג ארבייטער

 בוכ־ גאלדעגע פיט בלײבען יאהר דיזעס
 ל«עטפע ריזיגע פארשריבען. שטאבען

 באװעגונג ארבײטער אידישע די ה^ט
 שנײדער־ גרויסער *m דורכגעטאכט.

 א פאר זיעג גאענצענדען דין מים קאטף
 נע־ האט רואף ארבײטס שטונדינע 44

,אין געשיכםע קאפיטעל נײעם א שאפען

 םיט קעםפע. עקאנאמישע פון אעבען דעם
 הא־ ענטשלאסענהײט און באגײסטערונג

 פא־ נאכגעפאלגט, ױניאנס אנדעיע כען
 װאך. ארבײטס שטונדיגע 44 א דערנדיג

 ױניאן פאריערס די ווי דעם נאןי גלײך
 אר־ שטונדיגען 8 דעם געײאונען האט

 געקוטען איז קאמף א אהן טאג בײטס
 מיט אינטעמעשיאנאל אײגענע אונזער

 גע־ ריכטיגער אדער, קעטפע, צאהל א
 זי און קאטף לאננען אײן מיט זאנט,
 געװאונען מעמבערס איהרע פאר האט
 אויסער ארבײטס־טאג. יטטונדיגען 8 דעם

 טאג, ארבײטס דעם פרן פארקירצונג די
 אנ־ געװאונען ארבײטער די אויף האבען
 זיף ררעלען דעם בײ פאדערונגען. דערע
 עס אפשטעלען. ניט ארבײטער די אבער

 דעם אין נויט גרויסע א אל״ו נאך הערשט
 טעהר אביסעלע ארבײטער. דעם פון הויז

 שטי־ ניט װעט ברויט אהן און פרײהײט
 ארבײ״ דער נשםה. ברויזענדע זײן לען

 עקאנאמיש, קעמפען לא:ג אזוי װעט טער
 פאילאנג עקאנאכײשער זײן װאנען ביז

װערען. באפרידיגט גאנצען אין נימ װעט
 דער איז כיאכער קלאוק אונז םאר
 אינטערנא־ אן נאר ניט טאי ערשטער

 אויף איז ער נאר טוב, ױם ציאנאלער
 טאנ. היסטארישער א אונז פאר געװארען

 אונז האבען טאג, דעם אין 1916 אין
 זײערע פון ארבײטס־געבער אינזערע
 אר־ (די זײ ארױסגעװארםען. שעפער

״גענוג : געזאגט האבען בײטס־געבער)
 אלס טאכער קלאוק די טיט האנדלען צו
 ארבייטס־ די םאכט״. פאראײניגטע א

 פון ארױסגעװארפען אונז האבען געבער
 און זײ װאו סיזאן א נאןי שעפער די

jpp iu עןזי ועסילסאט yw—ע w ד־פא 
ט זארגט  פון באקוועמליכקײטען אלע פי
 פיעלע און פראצע, ארבײטערס זײערע

 אפילו געהאט ניט האבען אלײן ארבײטער
 איבערצוקומען וועלכע מיט טיטלען ?ײן

 מיט לאקאוט. דעם פון װאף ערשטע די
 מא־ קלאוק דער איז װירדע און שטאלץ

 לאקאל, מיטינג זײן צו נעגאנגען כער
 פאר־ איהם פאר האט ױניאן די װעלכע
 ערשטער דער אז איף, זאג דארום זארגט.

 א.היסטארישער אונז פאר אויך איז םאי
 קלאוק ^ איז טאנ דעם אין װײל טאנ,

 עלר דעם צו געײארען געשטעלט כיאכער
 קאסף א נאןי און מאן ױניאן אלס זאכיען

 טא־ די זיר האבען װאכען שװערע 15 פון
 cm צו בייגען געמוזט נופעקסשורערס

 געישלא־י די ארבײטער. זײערע םון װילען
 זײנען קאטף פײערדיגען דעם פון גענע

 ארן טאנופעקטשורערס די ארױסנעיזוסען
מעטבערס. אונזערע ניט

 טאי ערשטער דער װערט װײטער
 באגעגענט אינדוסטרי קלאוקס דער אץ

 צװי־ שטימונג רעװאלוציאנערע א טיט
 טאניפעלר די װען כיאכער, קלאוק די שען

 קריעג, קײן האבען ניט װילען טשורערס
 פאדערונ־ די נאכגעבען םוזען זײ װעלען

 ארויסגע־ האם ױניאן די װעלכע גען
 פאברי־ קלאוקס די אונז טעגען שטעלט.
 שרעקליבסטע די פאר טאלען קאנטען

 טאבער קלאוק דעם עס װעט כיענשען,
 חעט־ צו ענטטוטיגען האר א אײף ניט
 זײן װעלכע פאדערונצען, די פאר פען

 ארויסגעשטעלט. איהפ פאר האט ױגיאן
 בײ סיםטעם א אונטער געאדבײט גענוג

גע־ האט טאבער קלאוה דער װעלכען
 אום טאג אין טינוט יעדע קעטפען טוזט

 ברויט. שטײועל זײן פארזיכערען צו
 װאןײ קריגעז כררזען װעט טאבער קלאוח

 שטונ־ 44 א און װײדזשעס גוטע ארבײם,
 אונזע׳ ױינען דאס װאך. ארבײטס דיגער

 באנעגענען זײ נײס ארן פאדערונגען רע
 טוב ױש cm כיאי, ערשטען דעם נײר
קלאס. ארבײטער cyi פון

 געהט ריזעדטריט אזן ראשע מיט
 דעש צו פארװערטס טענשדױימ די יעצט

א קענעז םיר װאס דעם טראץ פאי. טען1  י
 דעש אויף טאי ערשטען דעם פײערען ניט

 די איהם פייערען עם אופן^וױ זעלבען
 דעסטװעגעז פדן ױראפ, פרן ארבײטער

 גלוײ און האפנונג מיט פול טיר זײנען
 פארוױרק־ װעט אידעאל אונזער אז עןב

 איז װעלעז ארבײטער די ווערען. ליכט
םריאזטפירען. איבעראל מוזען

ר ע ד ע ב ע ל ם ר־ v ע
! י א מ ר ע ט ש

ר ע ד ע ב ע ל ס ־ ע ל  א
ר ע כ י א ט צ ע ו ־ ו א מ ע ל א ר  ם

I ט א י ר

לאהאל יוניאן וױיססםאמןר .־־
ו מימגליעדער די פאר זומער־הײם פראנמפולע א קױםט ױגיאן די  פאח ן

 גרויסער א פרן כאשטעהט הײש די ־״- צײיט. װאקײשאן אין גען
 אײמפרואװמעננ לעצטע «לע קאטעדזשעם.עיט n מימ ארוםגערינגעלט

עדפעלאך, 50 און באדען צו זיך טײך א ר״ײז לעבען ד& אךיך אײז עם —
I פלאץ זומער אידעאלער אםת אן

 גע־ הױז ױניטי זוםער א איז ענדאיך
 פאר אינסטיטוציע שטענדיגע א װארען

 הא־ מיר כאטש מיטגליעדער. אונזערע
 לעצ־ די פאר הײם זומער א געהאט בען-
 קײן זיך דאך מיר האבען יאהר, דרײ טע

 בײ װי גאנצען אין נעפיהלס ניט פאל
 דער םיס באזונדערס הײם, דער אין זיך

 לעצ־ געהאט האבען מיר װאס ערפאהרונג
 װאס אליין פאקט דער שויז זופער. טען
 ארוםצוא־ געצװאונגען געײעז זײנעז םיר

 אנדער אז אױוי יאהר יעדען װאנדערען
 בא- זיך האבען םיר אײדער און פלאץ,
 ארופיגע די םיט און געגענד םיט׳ן קא:ט

 אויס־ אונז איז עס װעלכע םיט פענשען
 שוין םיר האבען האנדלען, צר נעקומען

 זאכען אונזערע צוזאםענעהפען געדארפט
 פא־ זי פלעגט װײטער, געהן און
 געװיסען א צו ביז הײם זופער אונזער כען

 מ^ראלען און פינאנציעלען א פאר גראד
דורנםאיצ.
 די האט סיזאן זיפער לעצטען נאכ׳ן

 ־־־ ד^ום באשלאסען קאםיטע הויז ױניטי
 איײ אן קױפען מוז ױניאן די ענטװעדער

 אויפ־ גאנצען אין ארער הײם, זוםער געגע
 באארד עקזעקוטיװ דער אירעע. די געבען
 פא־ א זוכען צו באאויפטראנט אונז האכ

 זא״ צו איבעריג איז עס הײש. סענדע
 גענױ זיך האט לואמיטע דאס.אויזער געץ,
 גאכ־ און ארבײט דער צו ענערגיש מען
פיעלע פארבראכט האבען מיר װי דעם

 פאנאטען אײניגע מיט םיר האבען כען,
 װאס פלאץ, א אן אנגעשטויטען זיך צוריק,

 ריכ־ אונזער זײן ו.ינט דא אז דעגתען, מיר
 בא־ גא;ץ האנען פ*ר הײם. זופער טיגע

 אירעאיע די איז דאס אז זאגען, שטיפט
 אי־ האבען פיר װעלכער םון הײם זוםער

געטרױמטי. פער
 װערען באלד װעט װאס פאלאץ, דער
 רופט הױז, ױניטי באשטענדיגע אונזער

 גע־ איז האטעל,״ פארק ״פאר^סט זיך
 אין ״אדיראנדעקס׳/ די אין זיך פינט

 ^בלו אויך זיך רופט װאס פענסילװײניא,
 גאנצע דאס האונט/ פײק פאונטײנס״,

 הײזער, צירקעל א םון באשטעהט הויף
 לוא־ ארומיגע עלױ און םיטעךהויז אײן

 גע־ װערט הויז טיטעצםםע די טעדזשעס.
 אונטער- געזעאשאםטליכער פאד ברויכם

 קומען אײנװאױגער אלע װאו האלטונצ,
 הא־ הייזער אנדערע די צוזאפען. דך
 אין 250 ארום שלאף־ציפערען, בלויז בען

 װאלד אקער 700 פאראן איז ארום צאהל.
 א^ע פון פלאיו cm אפ זונדערט דאס און

 אױף זיך געפינט דאס פארפס. ארופיגע
 א ארונטער געוזט פען װען און בארג א
פרעכ־ א צו פען קופט צייט, מינוטען 5

ה טיגעז ײ  אויפ׳ן לאגג. אתער 85 ט
 ציםעחןן; און שװים־פלאץ, א דא איז
 זי שיםלעך 50 א ארום און באדען צום

טײך. איבער׳ז שיפעז צו
 אלע הײזער די האבען אינעװענינ

 דער אין אימפרואװמענטס. דערנע
 פארגלײכען צו גאר^ניט ער איז זיכט
 א םאר געהאם האבען םיר װאס דעם
im• ם< מעז װאס דעש, אנשטאט 

 װ» ״פימשער״ מיט׳ן געהן דארפען
 כטעט פאראן איז װאסער, נאך װײט

 ווא• הײסע און האלטע ציפער imv' איז
 טײך רער װאס cm חו״ו א און סער

 צמ די א^ן דא אויך זײגען דערבײ,
 עם זיך. im^n צום װאנעס 60 ארום
 ״טעני א גראונד׳/ ״םלעי א דא דארט

 אפ נאר און עליס״ ״באולינג קאורט״,
 H 1* פארברעננען צו שפיעל־זאכען mדע

 1םא זײן װעט פלאץ רm קורץ, צייט.
 Cp נן אפת׳ער אן פיטגליעדער mאונזע

 ארבי שװערער דער נאך אפצורוהען זיך
שטאדכ. אין

 איבערטריבען האר א ;יט איז עס
 אינ• דיעזע אז פיהלען פיר דאס זאפען,

 א אין שטאלץ, דער זײן װעט סמיטוציע
 םאו גאר נים ‘כאגאײסמערוננ פון הװאל

 חנר, פאר נאר ױניאן, פאבער וױיסט דער
 כמן און באוועגוגג. ארבײטער גאנצער

 זײנען פיר דאס פארגעסען, ניט דארף
 (לץף ױניאן,״ םײדעלשע א״ בלויז דאך
 אסװ HD*p פארביםערטען א1א נ*ך

 און דאלאר פיליאן האלבען א אפגעקאסט
 אונמערי• אזא אונטער שוין נעהמען םיר

 א ארײנטאן דארף מען װאו נעהםונג
 װילזןן דעם וזאבען פיר אבער .$85,000

 אלעס װעלמן פיר און עגערגיע די און
דורכפיהרען.

סילװעה רענעקא

פרץ־אװענט,! גרױםעד א
 אין װעט אפריל, טען27 דעם זונטאג,
 גרוי׳ א פארקופען הויז אפערא מאנהעטען

 אװענכ* םאלקס־פעטאריאל פרץ ל. י• סער
 אזעל״ אױפטרעטעז װעאען אװענט אױפ׳ן

 פיאניסס דער װי קרעפטען באריהםטע כע
̂ןד מאקם וױיאליניסט ארענשטײן, לעא  ר
 זינגערין אפערא כיעטראפאליםאז און זען
 -W לידער). פרץ זינגען (װעט פיטצױ א.

 |1קורצ אײנינע ײערען געהאלטעז װעלען
 4 *ג יהואש, זשיטלאװסקי, פוןידר. רעדעס
אנדערע. און װלאדעק רײזעץ,

 פארץ געהט פראפים גאנצער דער
 1אי יהואש װעאבען פון פא:ד, פױן ל. י.

ד און טרעזשורער כיילך, י. טשערכיא;,  מ
סעקרעטער. פינסלױ,

אױפמערקזאם קלאוקםאכעה
 דזשוינט דעם פאר אונמעגליך געװען איז עס
 זאל װעלכער האל, גרױסען א קריענען צו באארד
 פאד מעמבערפ אלע אונזערע אױיננעמען קענען

 עדשטען םון דערפײערונג אין זיך בעטײליגען
 דזשױנט דעד װעט אורזאבע דיעזער צוליעב מאי.

 זײן אױה מאי ערשטען דעם םײעדען ניט באארד
שטייגעד. אמאלעען

פעד־ ניט זאלען מעמבערם אונזערע אום
 יום אינטערנאציאנאלען גדױסען דעם שװעכען

 אױםגעפאדערט שלאושמאכער יעדער װערט טוב,
דעם אץ בעטײלינען צו זיך

מיסינג פראסעסט
פאר װעדען אפנעהאלטען װעט װעלכער

. מוני סחאטאס
אווענם אוהר 8 מא; וסען דאנערשםאג,

ן גארדען סהװער מעדיסאן אין
גרוס, װגיאן טרײד מיט -

, ל. ר ע נ נ א סעתרעטעו ל
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 כוינמן 1אי אויפװעחען ז*א מען װען
 םרעג g *יהס און טצכער גןאאוק א נאכט

ער םון #«אן  אטסײםטענס אײדט װאס׳
 איז סיזאן םון ברען דער ווען שנעיצ *זױ

 ענכד שאאו* פון אםיאו ער וועט *ריבער,
 סאב״מאנו־ ״רעארגאגיזײשאנס, םערעז:

 שעפער.״ קאאפערײשאן און ©עקםשורינג
 דריי־אײגינקײם םארשאאטענע דיזע .,*ון
ז אי  אין םאיר דער געװען איצם ביז טאקי ,
 פון׳ם שרעת דער אינדוסטרי, קצאוק דער

 דריײאײניגקײם, דיזע אט ;מאכער קלאוק
 פאר־ כסדר איהם האט אלעס, םון םעהר

אעבען. זײן חשןי׳ט
איצט, גראדע אז אכית, איז עס ;

 כיאבער, קאאוק צוױשען נישט מען הערט <
 דער־ די אױף באקייאגען זיך זאאען !ײ

 אבער דאך םײגם דאס איביעז. םאנטע
 פארשװונדען זײנען איבאען די אז נים,

 דרײ־אײגיג־ צרה׳דיגע יענע אז געװארען;
 םון געװארען אפגעשאפם איז סײט

 וחד טאכער קאאוק די און טרײד, קאאוקס
 וױי־ אײדען. ניט מעהר שוין דערםון אען
 דער־ באויז איז Dtp אז אאע, דאך םען

 ביי סיזאן הייגטיגער דער װײא פאר,
 זיך םרעםט װאס אזעאכער איז קאאוקס

 דעי־ איז דאס אז מעגאיןי זעאטען. גאנץ
ײ אין קאיידער־מארק דער װאס #םאר  אי

 חרוב׳ען א אין איצט זיף געפינט ראפא
 גע־ האט דאס אז כועגאיןי ס׳איז צושטאנד,

 דער זאא אוגז בײ דא אז וױרקונג די חאט
 דאןי איז דאס ״אנרײסעך. אזױ סמאן
 קײנער און צופאא־זאף/ א באויז אכער
 ורעם אזוי אז אײנרעדען, ניט זיף דאחי

 היינ־ דער אט אםיאו באייבען. שױן עס
 וו*ם, טיואן דױעמםסיחוי־גוטער

 און פאראיבער זײן באאד אויך ססתםא,
 שעפער קאאוק די אין צרות דיזעאביגע

 סא־ קאאוק מאנמנ אוםיןערען. זיף וחנאען
 דער ווען זכרון׳ס, קורצע אבער האבען כער

 שע־ די פון צױת די און ״כרענט״ סיזאן
 פארשוואוג״ װײאע א פאר װערען ■ער
 איײ שױן װעט דאס אז זיי, מײנען ״דען
זײן. אזוי גיג

 אאע געררען. אכית דאס װאאט חאואי
 אזוי. ניט איז דאס אז אבער, דאך וױיסען

 װײ זיף וועט באאד אז דאןי, וױיס סען
 צרות אאטע זעאביגמ די אנםאגגען דער
 ״סאב־טאנו־ ״רעארגאניזיישאנס״, םון

ען אאע די און סע?ןטשורינד  •וחננמת׳
 פא־ קאאוק די פאר דעם כײט הומען אס11

 וױיא קוכיען, כיוז דאס שעפער. די אין כער
 דעם םון רעזואטאט דירעקטער א איז דאס

 שטילרםים־ ,אוטגאיקאיכעז ״מו^שאאטענעם
 רעזואטאט דירעקטער א איז דאס טעם.

 תטיד יעדזט ײאח יריד אײביגען דעם סון
 אײבײ דעמ פון שעפער; קאאוק די אין אן

 אן איניער געהט װאס זיף דינגען *ען
 פירטע; דער און ארבײטער די צוױשען
 דך ארודרײסען שטענדיגען דעם צואיעב

 אורזאבע די איז דאס סענט. עטאיכע םאר
 יעארגאני־ מאכען בתיש בעאי די ווארוש

 אױ־ די ארויס גינען זײ װארוש ויישאנס,
ײט  און סאב־טאנופעקטשורער די צו ג

 די זיף פארטערען אין װאקסען עס װארום ’
 ״יןאאפעריי״שאך זאגענאגטע צרה׳דיגע,

rv * W סקעב־נעה־ באדת זײנען װעאכע 
טרעד. דעם רואינירע; װאס טען

 דאם איז, זאף דער פון אטת דער
 וױ טרייד אזא א-ן שטיק־סיסטעט דער

 ארגײ• די סאר אי שעדאיך איז סאאוקס,
 איז אין ׳בתיש בע^י די פאר אי םעו/
 פאר׳ גאגץ צײט זעאבער דער איז אױך

 סוןי װארוש ג־כאא. טרײד פאר׳ן דארכאיך
 צוביעקאו;; דער צו עס פיהרט סוף כא
fie גאר:עא״שנײדע;דער א צל שעפער, די 

 פין םארקריפאונג דער צו און קאנקורענץ
אינדוסטריע. גאנצער דער

 באשעפםיגט דיגען ארבײטער װען
 דעד איז אינדוסטריע, געײיסעד א אין

ד דער פון ענטױיזאוגג די און װאוקס  אי
 וױכטע אווי פוגהט זײ פאי דוסטריע

 װעאט הײנטיגעי דער אין באס. םאר׳ן *
געבונדעז, און געקגיפט אזוי *אעס,
 א אז נצהס זײיז אײן םון כאט״ט

 די צרױשען יזאעסעךקאדף ׳דיגער
 ױײ באש, און ארבייםער םון ;רעסען

 געװי- א בױ ױים צוײיטער דער ®ון
 םאראעםערעסירט גאײף בײדע גדאד \

ך זאא אינדוסטריע רי ענטװיקאעז, ד
 געהן זאא זי םארגרעסערען, זיך זאא

 ארבייטער דער מאקע, אטת זוערטס.
יע״ א סאכעז ״צו גענוג קײם ענם

רייןד, ווערם באס דער וועהרענד ,
 ער איז ״אעבערטאכען״״ דין םים ער

^ נ ו אינ״ דער פון אפחעגגיג אזוי •
 ריץי זײן םים באס דער וױ

איניי דער פון צושטאנד דער און
......i

םעקעלשבדץ. ל. פון

 ער צי אינטערעסירען, איהם מוז דוססריע
 נים. וױצ׳דאס ער אדער -״יא דאס וױצ

 דער דאף איו אינדוסםוײע די ווארום
 אג־ קײן חױנה, זײן פון פקור אײנציגער

נימ. דאך ער האם פרנסה דער
 דרימער א צו נאף קוטם דא און

 דארןי וועלכע ירגיאן, די ײגיאן. די — יצד
 ארבײטערם cm באשיצען ארן אױפפאסזןן

 אויך זיך דארױ #שאפ אין אינטערעסען
 דער םון צושטאנד פים׳ן ןmסיmאינםע

 פאר נאר איז עס וױיט וױ אינדוסםריע
 אר־ די אויב װארום פענאיןי ױניאן דער

 אינדוםםריע דעד בײ נים קאנעז בײםער
 עקזיסםיתן, קאנען צו געגוג פארדיענען

 ? עסגן גאנצער דער זײ םױנ ײאם הײנם
 איבער־ ײניאן א דאן סען דארף װאס צו

? הויפם
 איז עס וואס זעהן איצט לאטיר
 אינדוסטריע ?ילאו? רער אין פארגעקופען

 יאהר, עםאיכע אעצמע די אין גױארק םון
 אוים׳ן געוױרקם האט דאס אזרי װי און

 אין ארבייטער די םון שטאנד אלנעםײגעם
אינדוסטרי. דער

״«יף ענטװיקעאט אינדוםטרי א װען
 זיןי ברײט און װאהסם זי אז יעס טיינט
 װע־ שעפער די אז םייגט, דאס ; אויס
 באשעםטיגען און ר ע ם ע ר ג רען
 אר־ די און ארבייטער, ר ה ע פ אאץ

 װאס !mm3 שעפער, דיזע אין בײטער
^ אאץ װײטער ע כ  אאגע, זײער מיט זי

 דער םון גאנג נאטיראיכער דער איז דאס
 זי אויב אינדוסטרי, אן םון ענטרויקאונג

 נארםאאען געזונטמן, א אין ןיך געפיגם
צױשטאנד.
nm איז פאא חנר געווען דאס איז

? יאהר 9 — 8 אעצטע
 גןאאוה יעדער ! גײן מןוא טויזענד

 מד איז זאןי די אז גום, גאנץ וױיס טאכער
 באוױיזט, דאס און פאיײוערם. פונקם װען
 אינדוםטריע די װ^ס om אנשטאם דאס
 אין גאר זי איז פראגרעסירט, האבען זאא
 די און רײןווערטס, געגאנגען אטת׳ן דער

 גע־ סך א גאר רםוןm האבעז ארבײטער
איטען.

 דאכט װי׳ים, מאכער קאאוק יעדער
 האבען מיר װאס cm אנשטאט דאס זיך,

ע טרײד אין דא געהאט אטאא ם י ו ר ג  
 באשעפטי־ פאעגען װעאכע ר, ע ז י י ה

 איצם מיר האבען ארבײטער, סך א גען
 באשעםטי׳ װעאכע ״דזשאבעיס/ גרויסע

 אר־ קײן גאר אאײן מערסמעגםײאס גען
 האאטען פאא, בעסטען אין גיט. בײטער

 טיט שאפקע קאײגע א זיך נײ אױף די
סעכיפעאס. טאכען םאר טאשינלעס פאר א

גאנ־ דער געטאכט רוערט װאו און
 װאס קארםס און סוטס קאאוקס, באמ צעי
 יעהראיף פארקויפען ״דזשאבערפ״ דיזע

? קאסטיטער זײערע צו
 זאגען, צו דאס אײך םארשפאר איך

 אאײן דאס וױיס טאכער קראוק יעדער
 ווערט ארבייט די אז וײיס ער גוט. זעהר

 די אין און ״סאבס״ די בײ געטאכט
 ערגסטע די ״קאאפערײשאנס״, פאסקודנע

 דאס און טרײד, רעש אץ סװענדשעפער
 ױגיאן דער פאר זיד טיט געבדאכט האט

 פיאגע, אנגעוױיטאגטע שפאגעא־נײע א
 ריט׳ן ״אינסײד״ דעש פון פראנע די

 אאוחזר די צוטײאט האט דאס ״אײםסייד/
 קאטענא־ באזונדערע צױײ אין ביאבער

 ארבײ״ אויטסייד אין אינסיײ־ אין ריעז,
 וױיניג ניט םראגט דאס אויןי און טער,

 סאטע cm אוגםערצוגראבען אײ,־ז בײ
 ארבייםער די ױניאן. דער פון פונדאדענט

 טאקי זײנען שעפער סארטען צוױי די שון
 זעאבײ דער און אײנער אין טיטנאירער

 אויף אײ:ע זײ הוקען װי אבער ױגיאן, גער
 זיף זײ פארהאאטען וױ ? mm:א די

 ארבייםער די נים קוקען ׳ ? זיןי צװישען
 שע״ סארטען באזונדערע צוױי די אס פין

 אויןי וױ mmאנ די אויוי אײנע פער
 װאאם ארבײטער טײא אײן װי ? ש*:אים

̂ צװײטעז םון׳ם חשבון אויפ׳ן אעבען
nm גע־ טענה׳ט ארבײמער אינסײד 
 אריכד די םון איבײםער די אז וױיגאיף,

 cm ארוים א*הם בײ רײסען שעםער סײד
 א-ײטסײד די אין יטױא םון ברויט ביסעז

 דאס פארקערם, פונהם טענה׳ז ארבײםער
 זײ ניט [y^nm איבײםער אמסײד די

 אנשטענדיגען ̂אן םאכען קאגען זאאען
 cm איז, תרפון ייצא «וצא רןךר אעבען״:
 ענט״ cm דורןי פוז ארבײטער די צרױ״טען
 nm מים אוטצופרידענחײם אן שטעהען

 םאר ןmבא cm צישטערם דאס ײגיאן.
 געפיחאען ברי^איכע סאאידארישע, די

m וואם 'o v 'm  m m] םיםנאי״ צױישען 
anאױך 1אי ארגאגיזאזױאן אײן פון ,־ 

מױן וױ מגיא, דער םאכען חעאפם דאס

 םאר ארםיהעא, פארינעז אין־ אנגעװיזען
יוניאד. ״םשוגענער א

 גיױ אין שעפער האאוה די װײט וױ
 יאהר עטאיכע אעצטע די אין זײנעז יארק

 געװארען אטyקmצוב און צושפאיםערמ
 די צװישען דאם ״om םון זעהן םען קאן
 איצם שטעאט ױניאן די װאם רונגעזmפא

 געםינט מאנוםעקםשורערס, די צו ארויס
 זאא שאפ imy1 ״אין דאס פונקט, א זיך
 םא־ 14 פון װײניגער נימ געםינען ?יד

 זיעען עס אז אאזא, מײנט דאס שינען״.
 װאס מרײד, אין שעפער םד א איצם דא

 עס און מאשינען. 14 םון וױיניגער האבען
ט ^  די אהיגגעקוםמן זײנען ײאו זין: ם

 פון הײזער םאאידע גרױםע, #אמאאיגע
? טרײד חנם

 קאאוק געםינען מסתםא זיף וועאען
״אארײט, : זאגעז װעאען װאס כיאכער

 איז דאס אױף, אאיין םיר װײסען דאס
 זײ װעאען אבער, ריכטיג, גאנץ טאקי

 םיט טאן צו דאס האט װאם םרעגען,
 נאף וועאען mmאנ שטײדארבייט?״

 זאגען, און װײטער אביסעא געהן אודאי
 געדארפט ניט דאס האט ױניאן וײ ,אז
mראאזעז״<.

 װיםיעא אויח זעהען, אאזא, אאםיר,
 שטיק־סיםטעם מיט׳ן טאן צו האם דאס
 האט ױניאן די אויב איז ארבייטעז, םון

 ז,mאוםשטענ איצטיגע די אונטער דאם,
 דעראא- ניט דאס צוריקהאאטעז, געקאנט

 צו־ די װאס אאזא, איז, פראגע די זען.
 די םון פארקאענערונג און שפאיטערונג

 שטיק־ סיט׳ן טאן צו האט שעפער קאאוה
סיסםעם.

גרוײ קײן זײן ניט דארוי מען וועאא,

 פריײ אז פארשטעהן, האן אײנער יעדער
 דאנער״ און מאנטאג imy' םעטאען זען

 אנגע־ קײן ניט זעהר זעוזר, איז שכאג,
 די םאר ניט ניט, קײנעם םאר ,pop נעמער

 בתים. בעאי די פאר ניט און ארבײטער,
 אנגע־ םריהער שוין װי בײדען, האט דאם

! אעבען דאס םאראומערט מעריןט,
 שטיק־ דעם םון םארטײדיגער די
 די האסאי, אן, וױיזעז סיסטעם, ארבײט

 םאנכע אייד איז סײנער די בריקאײער,
 םון און שטיס םון ארבײטען הארפענטער
״אאראיט״. זײ זיינען דעסטװעגען

 אומ־ די אז םארגעסען, אײטע די
רע.mאנ גאנץ דא זײנען שטענדען
 מאא אײן מאכט בריקאײער רm ײען

 אױס־ םאר אטשא, אז, ביאדער, מיט׳ן אפ
 א באקומען ער דארף ציגעא 100 אעגען

 im ביז ציגעא זעאבע די ער אעגט דא^ער,
 אפיאו, װען און פארטיג, װערט פױער

 צװײ־ א פאר ארבײטען נאכדעם געהם ער
 געפינט כיויער, אנאנדער צו ביאדער, טען
 ער און ציגעא דיזעאבע אויף דארטען ער

ײ אעגט  דאס און פרייז. זעאבען פאר׳ן ז
 פײנער קויהא די םיט אויף איז זעאביגע

 פײנער דער קארפענטער. די כײט און
 טאן זערבען דעם אויסהאקען אימער דארף

 האקט ער צו ניט ארט קיינעם און קוידזאען,
 שטיקער קאענערע אדער גרעסערע אויס

 זאל װאג־שאא די איז עיקר דער יזױהאען,
 טאן א אויסגעהאקט האט ער אז װײזען

 בא־ א דערפאר בארןופט ער און קויהאען
פרײז. שטימםען

 מיט׳ן אױך א-ז זעאביגע om און
 פענ־ א ארײנשטעאען םאר ; קאיםענםער

 גע־ א ער באהוטט טיער א אדער סטער
 טאא אײן ער האט קױם און פרײז רױסען

 ער שטעהט ארבײט זײן אפגעסעטעלט
 װאכען ארבײט סארט זעלבער דער בײ
לאנג. טאנאטען און

ר אנדערס גאנץ אבע ד  לאגע די אי
 קאאוקס װי טרײד יןאטפאיצירטען אזא בײ

ײ כײט טאז צו האט מען ײען א ר ע ט ^  הונ
 און פאסאנען פארשידענע םיט •״סטײאס״״,

 א אפגעסעםעאט םען האט הײנט פאדעס.
 טעג פאר א מיט אבער סםײא",״ געװיסען
 י שוין ארבײט״ אארז ״דער איז שפעטער

 װידער שױן דארף מען און אױםגענעהט
 ׳ פאר״טידען איז ״סטײא״ אײן און סעםאען.

 ״סטײא׳״ יעדען םאר און צװײטען פוז׳ם
 גאגץ א אנאנדער, באשטיפען מען דארוז

פרײז. באזונדערען
 םאר דערבײ קופט עס וואס אין

 ארבײטער די אודא/ דאך איהר רױיסט
 װאס גארטענט םאר׳ן באקוטען צו זוכען
 װאס געבען צו זוכט םירטע די אין פעהר

 םארקומען דאחי דאס װען און וועגיגער.
 אויס, װאןי אײן ײאר אוים״ טאג אײן טאג
 מאנוםעהטשר דעם אײנעסען דאס זיך פוז

 זאא עס אפיאו ײען, בײנער, די אין רער
 אוג־י קײן םאדשוםען גימ מאא קײן דעדבײ

 מריגע־ און זידאערײען קײן ^גגענעמעס,
־un פון פארםרעטעי די צוױשען רײען

 דאס איז ^
מ א סתם ארבײט אזא בײ א jn* ג r t 

ײ זיר קאן מזןן און זאד, ב  אפ־ אײכט תו
 בײדע זיך קאנען אפנארען און נארען.
^ דער צדדים. שו ט ת ע פ אנו  אזוי פונקט מ

 אטmהאנ דא װארום ארבײטער. די װי גוט
 צײ 100 אויםאעגען וועגען ניט דאף זיך
 הויהאען. טאז א אויםנראבען אדער געא

 באזוג״ זײנע זיך האט בגד סטײא יעדער
myi ;1א זיף דױיבט עס אײגענשאפםען 

ך/ פון םדרה א א פ ע א ם  ״פאיטאעד ״
 ״א ״קײפאעף/ ״שײפאעף״, ״בעאטאעף״,
 צװײ םון בעק״ ^א אךער םראנטעא/

 װײטער. אזוי און מעחר, אדער שטיקאעך
 #ןmנאBא אײכט דאריבער זיך קאן מען
ט זיך זאא עס צד װעאכער און  אפנארען ני

 ברעגגט #שאעכט איז כפרות, אויף עס טויג
ר םיהרען עס מוז טראבעא, םך א עס ע  ד
 ארויס־ ערגעץ זאאעז באאעבאטים די ׳צו

 פארשפארען צו אום ארבײט די שיהען
 פרײזען־ פון באדער גאנצעז דעם האבען

שאם. אין זיך בײ סעטאען
 נארען ? םאר דאן קוכיט װאס און

 א אן זיף םאנגט ארבייטער, די אפ זיף
 פרײזען די ״איבערסעטאען״ םיט סדרה

 דאס צו. אײכט ניט נאר געהט דאס און
 פראצעדורע אאנגע א געוױינאיןי, איז,
 םרגל א םען מוז םעאע פיעאע גאר אין און

 קומט עס ; שאם דעם אפשטעאען הער
 א אדער ״ססאפעדזש״, א צו ענטװעדער

 דער צװינגעז האן מען אײדער סטרײק,
 איבערצוסעט־ ״אײנצואװיאיגען״ םירמע

 גאר־ די אויף imycyn צו פרײזען, די אען
 באאד אבער סענט. עטאיכע מיט מענטם
 אויםגעםאכט, ארבײט״ ״אאט דער װערט

 1א װידער זיך פאנגט חתונה דיזעאבע און
 אײ־ יעדער זיף, דאכט נײ. דאס אויף גאר
 דינ• אײביגער דער אז אײנזעהן, קאז נער
 א האבען מוז פרײזען די װעגען זיף גען

 בא־ װאס אאעמען אויף װירקונג שאעכטע
 אזעאכע אונטער ♦cm vn טײאיגען

 חןר בײ ענמוױקאען זיך מוז אומשטענדען
 יעניגע געגען^די נקםה־געםיהא א םירםע

 זיך שטעאען װעאכע #שאפ אין ארבײטער
ע די םון םעהר פרײז םאר׳ן אײן -^  אנ
 ״רע־ די םאר גרונד דעם שאפט cm און

 ״דיסקרימיניײ און ארגאניזײש>מס"
דיםטשארדזשעס. און שאנם״

$ו איז דאס אבער  די אאעס. ניט נ
חד זיף װי װעג א נאןי האט םירטע  אפצו
 די ארבײטער. די מיט דערםאר כענען

 געהע״ דעס שאפ אין איבער אאזט םירמא
 ״באנדעאס״ די און פרײז־איסט כערטען
 םון שעםער די אין ארויםגעשיהט װערען

 ארבײטער, די סאב־מאנופעקסשורערם. די
 גע־ א װידער טאכען זיף/ פאחשטעהט

 די ? עס העאפט װאס אבער װאאד,
 שעפער אינסײד די און װאקסעז ״סאבס״

! קאענער און קאענער אאץ װערען
 אין געװארען vn]nv: אאץ איז דאס

 האבען ארבײטער די װען דעם צו באצוג
 םרײזען. די סעטאען בײם אפגענארט זיף
 פארקערטע, דאס אויך אבער סרעפט עס

 ארוס נאכדעם זיך זעהט םירטע די דאם
 סענד בײם ״אפגענארט״ זיך האס זי אז

 ארבײ־ די אז קאײמט, זי פרײזען; די אען
ארויםגעריסען״. ״צופיעא האבען טער

? דאן פאסירט װאס און
 װי צרות זעאביגע די ברענגט דאס

 ענטװעדער פאא. םריהערדיגען דעם אין
 די ארונטער קונצען, אהן גאר שנײדט, זי

 צו װידער פיהרט דאס און םרײזען,
 n אדער, ״סטאפעדזשעס״, און סטרײקס

ארבײט. די ארויס ערגע״ן שיקט
 אזוי, צו אזוי אאזא, ׳זעהט איהר װי
 שטיה״ארבײט, פון סיסטעם דעפ אונטער

 םרויע־ זעאביגען, צום פיהרען אאץ עס טוז
 אינ־ די דאס נעמאיף, רעדואטאט, ריגען

 און פארקאענערען זיר זאאען םײד־שעפער
 שעפער קאגטראקטארס און ״סאבס״ די

 זיך םיט מוז דאס פארטעהרען. זיף זאאען
 אינדוס״ קאאוה דער םון קאאה די ברעננען

 דער דורףי אויס זיד דריקט װאם סריע
 רעארגאנײ דרײ־אײניגקײט, צרה׳דיגער

 ״קא״ און סאבטאנופעקטשורינג זײשאן,
 דעס חוץ א און . שעפער. אפערײשאן״

 ״סטאפעדזשעם׳/ די אויף דאס ברענגט
 ארבײםען, אנדערע װען זיצען אײדיג דאס
 ברענגט עס צרות. mm:K אאע די און

 ״אינסײד״ די צװישען םײנדשאפט ארײן
 פאר׳״ און ארבײטער ״אױססייד״ און

אעבען. אאעפענט חשף׳ט
 אונטער ױניאז די האט װאס און
 דאם טאן געהאנם אומשטענדען אזעאכע

^ םארםײדעז, צו  אםצושטעאען? דאס א
 דאם געמאכט ניט פארזוך קײן ױ האט

? אםצושטעאען
 טאן. סך א געירואװם חאט זי יא.

נעקסטען אין cm װעגען אבער

!פריהדהן צו הריעב פדו
׳םעהנהאלץ. י. פון

—*j

 מא־ דרעם און וױיםט דער אין
.25 לאקאל ױניאן כער

 דישע־ דער פון סימינג אעצטער דער
 װײפט דער פון קאמיכע סםו^יק נעראא

 אאקאא ױניאן מאבעד דרעס און
;#2i אאקאא פון און 10 אאקאא 

 פרײטאג געװארען אפגעהאאסען איז 58
 בעטהא־ אין אפריא טעןcm 20 אווענד,

 בר. מיט סם. טע5 איסט 210 האא, װען
 חשענעראא פון טשערטאן שאעזיגגער,

פארזיצענדער. אאס ק$בײטע כטרײק
קאנײטעם, אויםגענוםען װערען עס

 פארהאג־ װערען פאראאננען זײערע און
, ' דעי״ם.

 טיםינג דעש פון ערעפנונג בײם שוין
 שםי־ ידם־טוב׳דיבע א געפיהאט זיף האט
די מוננ, ף'  אנוועזענ־ די פון פגים׳ער אוי

 באסערקען געקענט גאײןי ניען ה^ט דע
 גאיה. און צופרידענהײט פון אויסדרוק

 איז טיטינג ביזנעס געװעהנאיכער קײן ניט
 מיטינ: דער װעם אאנג אאנג, געװען. ד$ש
 בײגעװאזזנט, איהס האבען װאס די פאר

 גע־ זיף האט עם זכרון. אין פארבאײבען
ואם  זײנען עס רודזנױת. מין א עפעס פ̂י

 גענע־ דער זיענער, צוזאמענגעהומען זיך
 אונסערצײ אפיצירען הויפט די און ראא
 פאר־ װאם נאר דעם פון הכא סך דעם הען

 אײ־ זיף גראסואירען און האניױ ענדיגטען
 גאאררײכען דעם מיט צוױיטען דעם נער

 ניט געװארען אויסגעדריקט איז דאס זיעג.
 ׳איז כינהג דער װי אויבגעזאנגען דורף
 דעם אין טרערען. םרײדענס דורף :אר

 און שאעזינגער ברידער די װאס טאטענט
^ װעאכע באראף נ ײ  הויפט־ די געװען ז

 mv״T אין האבען סטרײק םון אנפיהרער
 דזשענעראא .דער פאר ־רעפארטס פײנאא
 איבערבאיק אן געגעבען ?אמיטע סםרײק
 פאר־ פארענדיגטען, װאם נאר דעם װעגען

 די כאראקטעריזירענדיג קאמף, ביטערטעז
 פאסירונ־ די און סאכזענטען פאױשידענע

 װאס אײדען די סטרײק, פון צײט אין גען
 האבען סטרײקערינס און סטרײקער די

 שאעזינ־ ברודער אויסצושטעהן. געהאם
 די אט מיט באריכט זײן פארענדינט גער

 דעם פון געװינס גרויסער ״דער װערטער:
 װײ־ האט קאמױ פארענדיגטעז װאס נאי
 פון אינסעאיגעגץ די באװיזען טער

 א נאר דאס טאכער, דרעס און װײסט די
 סך א טיט ארמײ גוט־דיסציפאינירטע

זיעג״. אזא עררײכען קען אויםדויער
 אפגעגעבען האט װאס איבערכיאן בר.

 די זײט ענערגיע און צײט גאגצע זײן
 די כײט צוערשט װאכען, עטאיכע אעצטע

 טאנופעקטשורערס די טיט קאנפערענצען
 דעש צו בײגעטראגען פיעא אױף האס

 זײט סטרײק. פון ענד זיעגרײכען
 זיף־ ער האט סטרייק פון סעטעאכיענט דעם

 פון סבסוכים אויפנעםען פיט אפגעגעבען
 טאכענ־ אזן שעפער סטרײקענדע געװיסע

 מאנופעלר די מיט אדזשאסטמענטס דיג
 די םון סטרייקערם די אײדער טשורערס

 ארבייט, דער צו צוריק זיןי קערען שעפער
 באריכט אויספיהראיכען אן גיט ער אויןי

 אױפ־ האט ער װאם דעם װעגען
 סטרײק. דעם נאך זײט נעםאן

ע די'  גוט־ װערען באריכטען א̂י
 באשאא־ אײנשטיםיג װערט עס געהייסע;.

 פאר שאעזיננער בר. באדאנקעז צו סען
 ער װאס ארבײט אונערמידאיכער זײן

 פאדענדיג־ װאס נאר צום געװידמעט האט
 אײנשטימיג אױןי װערט עס קאמף. טען

 בא־ ברידער די באדאנקען צו באשאאסען
איבערפאן. אס ראה

 דזשענעראא דער פון משערטאן דער
 װערט שאעזינגער, בר. קאטיטע סטרײק

 אינדי־ אאע באדאנחען צו באאויפטראגט
 אאע^ אויך פערזאנען, אויטסײד װידועאע

 געהאא־ אונז האבען װאס ארגאניזאציעס
לואטף. אונזער אין פען

 די האם שטיסונג ױם־םוב׳דיגע די
 כיא־ א אויף קאפייטע םטרײק דזשענעראא

 חאטיש פארגעסען, צו געםאכט ניט דענט
 מאנופעקסשנרערס דער מיס סטרײק דער

 פארנאנ־ דער פון זאך א שױן איז אסס׳ז
 מיטינג דיזעז בײ כאםש איז גענהײט,

 האםי־ סטרײק דזשענעראא די זיך אעזט
 עט־ געבאיבעז אבער נאף זײנען אױף, טע

 טא־■ װײסט סטרײקענדע הונדערט איכע
 זײער פארזעצעז םוזען װעאכע כער,

 אײננעשפאדטסמזג סאכרע די געגען קאדןי
 מאנופעקטשורערס. הארטנעקיגע און

 אוים־ גענימע זיך פאדערט עס װי/ אזוי
 פארבאיבענע די ברעננען צו <די פאסוננ

 קא־ ־נער9 א װערט זיענ, א צו סטרייקס
 גוז־ ברידער די פון באשטעחענד טיטע,
הא־ שעהנהאאץ, רײזבערג, נ*אקאו», טאז,

̂עי״ױן, שװעם־ די ארן םארגואיעס י
?

 עדװײאט מינטץ און פרידפאן פאארא טער
סטרײקס. די פארטצזזעצען

 װעדט מאטיאש דזשעני שװעסטער
ײזעד אאס אנגעשטעאט  דזשויר־ פון אמאנ

ך די אויף אויםצופאסען סטײט זי  שוי
 אנצופידד אויף און שעפער ױניאניזירמזן

 כייט קאמפײן אמאניזאציאנס אן רען
ד  םאכער קאאוק ארטיגע די פדז היאפע ח

בעאפכע.
שענעראא דער פון כײםינג דער  דז

ט װערט קאכײמע סטרײק דיג ארענ  כייט פ
אא דעם אויסהערען ײ: ם פ כ אדי  דער פון ב

װע טי  סטרײלו דזשענעראא דער פון עקזעקו
טע. ט קאטי א ט ש שיד^נע די אג  מאחטה פאײ
ט פאענער ע£װע מי  עקזעקדטױוע די . י

שעפמיגען זיך פאע:ט ט אין בא ײ  פון צ
צז די ווען סטרײק א־ ײמ ג אטלן פדעדקז  אוי

 קאנ־ געװען איז פידזרעךשאפט דער פון
ן צענםרירט פ׳ ס קאביף, אוי ^ ס טעץ ה א  ד

כט אנד־ערען גמנ״ן א געהערט טאא  בארי
שאנס אנדערע גאר כייט  פאר רעקאפיעגדײ
ױיטערער רער ט ו ײ ק טיג ע  ױ־ דער פון ס

אן. ען װעאכע םועד זעאבע די ני ײנ ײ ז  פר
ם פיהרער הויפם די געװען הער  פון׳

צט, האבען סטרײק, ײק דער װען אי  סטר
ט, איז דיג ך געענ  געטאן :עם א ערנסט זי
שאן צו אן אונזער אין רעקאנסטראק  ױני

ט און ײ רב א ע ױסנ פ־ אן פאר פאענער א  אוי
װער א־ז בויענדער ס קאנסםרװןטי ײ ב ד  א

ת אין ען א ײ רער פון אפטײאונג אנ ג  אי
ע. זאצי

שערס די אאיש  פאר־ די פון סענעדז
ע דענ אן דער פון דעפארטכיעגםס שי  ױגי

ט עקזעקוםױוע דער פון זײגמז ר די אטענ  רעל
: םערזאנעז mפאאגענ געװארעז
. ד  פאר׳; סעגערזשער רײזבערנ^ .g נ

דעפארמטענט. נטmנyאינדעפ
 פון מענעדזשער סײטעאצוױיג, ס. בר.

דױויזשאן. אסס׳ן דעם
שער האראװיץ,• י. בר. עדז  קאנ־ טענ

ס׳ן. סראקטארס ס א
שער מאלןאף, ק. מ בר. עדז  קאמ־ מענ

ט ײנ ט. פא ענ דעפארטני
ט שעהנהאאץ י. בר.  היאױ דער טי

ט אן פיז ענ ם ס סי ען זאא א ט ע נ ען ב  די אי
ם ײ כק װארטאי ט הרונג תגר פאר פאראנ  פי

ץ פון אנ ט, פינ םענ ארט ג דעפ די ענ ט א א ה  אנ
ט זעאבער דער צו ײ ײן צ ען ז טיג צ ט אי ט  א

ם סעקרעטער אאס באארד. עקז. פון׳
ע די ס אביג שאנ ײ אטענד ם רעק  פון׳

שענעראא  עלוזע־ צום לואמיטע םטרײק דז
װ טי ט װערען באארד קו ר טי קו ס  און די

געחײסען. גוט

mm

 וױי־ באשליםען מאכער ;יױיםט
 גע־ זײעדע שטיצען צו טער

סטרײקער. בליבענע
 םיטינג געפאקטען גרויסען א אויף

 טעשראײט שאפ הונדערטע אאע די םון,
 שע־ דרעס און װײסט געסעטעאטע די פון

 געװארען אפגעהאאטען איז װעאכער פער,
 בעט־ אין אפריא טען19 דעש יטבת אעצטען
 געװארען באשאאסען איז האא, האװען

 איו ענעדגיע באנײטער טיס אנצוגעהן
 עטאיכע געבאיבענע די פון שטיצונג דער

 טאבער, װייםט ססרײקענדע הונדערט
 קאטף ביטערען זײער טיט אן געהן װעאכע

 און אײגגעשפארטסטע סאטע די געגען
 פון מאנופעלוטשורערם הארטנעקיגסטע

אינדוסטרי. דרעס און װײסט גאנצער דער
 אאע פאר װיכטיגקײט דער װעגען
 אינדוסטריע װײסט דער אין ארבײםער

 עטאי־ די געגען קאטח דער אז זעהן, צו
 װי — בתים בעאי אײנגעשפארטע כע

 און מוז — זײן ניט זאא צאהא זײער קאײן
 ערפאאגרײ־ אן צו װערען געביאכט זאא
 דעם אויף איז דעט װעגען — ענד/ כעץ

 רע־ צו געװען נויטיג ניס אפיאו טיטינג
 אאעפיען םון קאאר גאנץ איז דאס דען.

 גע־ איז פדאגע די געװארען. פארשטאנען
 ^עס־ אם אזוי װי דעם, װעגען באויז װען
 די אײנצוארדנען זיכערסטען אם און טען

 סטרײ־ בראװע די פאר שםיצע נדיטיגע
 שטארק אזוי און סטריזקערינס, און קער
 אאע פון באװאוסטזײן דער געװען איז

 נע־ כרוזען סטרײקער די אז אנװעזענדע,
 גערעכטער זײער אז און װערען שטיצט

 װערען, געװאונען אוםבאדינגט מוז קאטף
 פראצענט פינףז װעגען באשאוס דער איז
 די פון פארדינסטען װעכעגטאיכע די פון

 שעפעה געסעטעאסע די אין ארבײטער
 דעי — סטרײקער, די יטטיצען צו אויף

 אנ* טיםינג פון׳ם איז באשאום דאזיגער
 צװאנג־באיטאום, א אאס געיוארען גענוםען

 איז עס װעאכער א אױב אז הייסם, דאס
 גע־ צו פון צוריקהאאטען זיף זאא יטאפ

אנגענוטען זאאען פראצענט. פיט» די בען

 װכיאן נושלערס דןוס,
: ’ &2 לאסאל

 איז סיז^ן ססריננ נוטער״ ״זעהר דער
 גוטער א נעװען איז עס אז ע:דע, צו שוין

 בתים, בעאי די םון מיר װײסען סיז^ן
 הע־ זײ םון עקזאמינערס. די פון ניט ^בער

 װי אז טצנות, און קאפפאײנטס טיר רען
 די זײ זײנען סאעק^ דער קוכיט עס נ^ר

 אן אװעקגעשיהט. װערען צו ערשטע
 איבער מען אאזט פינישער, א אפדײטאר,

 אבער #סאעק אין איז ניט פיעא כיא:ען צו
 ניט איז אורזאכע די עקזאמינער. דעם :יט

 און אפרײט^ר דעם : סרעפען צו שװער
 אװעק־ אזוי פוגקס באס דעד װיא פינײטער

 ר v ב א ער׳זאטינער, דעם װי יטיקען
י ן ד ^ י נ ו ט י ז א . א ט י  א נ

 עקזאמינערס די פאר ױני^ן יטטאדקע
 אין זײ פאר פראטעקיטאן דיזעאבע טײנט
ארבײטער. אאע פער װי סאעק

*

י*ו

 װעאכע בתים, בעאי אונז בײ פאראן
 עקזאטינערס ױיערע אז זיף דערוױסענדיג

 און כוח פרובירען ױני^ךאײט, וײנען
 אונזער נאטיראיף אפצואעגען. זײ טרײען
 א צו סשעפען ניט גאאט זיף װעט ױניאן

 װען עקזאמינער, דעם אפ אײגט ײאם
 םארא־ ארבײט, קײן ניט װירקאיף ה^ט ער
 אבײ גאף האבען וועאכע אײניגע אבער נען

 ניט פשוט װיאען זײ אבער ארבײט, סעא
 א פארדינען צו עקזאטינער דעם נעבען

 דער אויב אז גאױבען, טיר סענט. פ^ר
 אין עקזאשינער אן גערארפט ה$ט פאאץ
 קריגען אויף זעאבער דער דארף #סיזאן

 דער אין — ד$ איז עס פיעא — ארבײט
ײט .סאעק פון צ

אונ־ פון פאדערונגען די פון אײגע
 אר־ עקזאטינינג די אז איז, ױניאן זער

 פ^רטאן. פון װערען געט$ן גיט זאא בײט
 דעם אונטער םארשטעהט ױניאז אוגזער
 נעמם װאס טאן רער ״פ^רכיאן׳/ װארט

 גיט װעאכער און ארבײסער סעקט און צו
 זײער טוען ארבײטער די װי אכטונג אויך

 פאראן איז שעפער גרויסע אין ארבײט.
 —־ צװײ אדער אײנער צוועק דיזען פאר
 פאארס, אדער דעפארטטענטס די אויט

 װעא־ אבער, די האט; פירמא די .וועאכע
 ארבײטען צו כדי באשעפטיגט מען .כע

 באסענהאאס מארקען צו אדער םיגור בײם
 םרי־ און פאקעטס פאיטם, באטאנס, און

 בױטאערס און עקזאמינערס זײנען טינגס,
 יוניאן, דער אין מעמבערם זײן טוזען און

 קע־ ניט ארבײט דיזע זײ װעאען זאנסט
 אר־ די װאו שעפער ל,אײ:ע אין נען.טאן.

 בא־ פון .אנגעשטעאט אאע זײנען בײטער
 בא־ זײנע טערסטענם זײנען און אעבאס
 נאכקוקען ניט דארף כיען װעאכע קאנטע,

 טוען, זײ װאס און װי געבען אכטונג און
 אנגעשטעאס ״פארכיאן״ א װערט דארט

ן ו צ ע ט י י ב ר ם א י י ־ ב י פ
ט איז ער ר. ו ג  נאר ׳פא«רט«ן ל,ײן ני
 דאיף פאאץ אזא ארבײטער, פראסטער א

ט גאר  ער װאס אאעס פארניאן. קײז ני
 זאײ װעאכער עקזאטינער אז איז דארף

 דארף דערפאר און פיגור בײם ארבײטעז
 א ױניאן. דער אין טעטבער א זײן ער

אן ט אי ט איז פ  : זיך רופט װאס דער ני
 ער װאס אדבײט די אויט :אר /4״פארטאן

ט. ׳ טו
 זיף האבען װעאכע יעניגע די צו

 אטמאספערע דער אין אויפגעהאדעװעט
 אז דענקען און אדוני״ את ״אהבתי ־פון

 אויסערהאאב באײבען צו בעסעד איז עס:
 װעט ױניאן .׳די : טיר זאגען װניאן, דער
 אג״ ניט קוינעם פון תירוצים פויאע ־קיין

 ־ניט קײנעם װעט ױניאן די און •נעטען,
פ^אג. םצאשען א אונטער זעגאעז ׳אאזען

י.איטפי^כיענערזיטער. מ. ־ .
־

״ ז ♦ ״ ׳׳ * ?
 נאיײ ^טאפ דעם צװיגגען צו כייטאען װערען

 יטאפ־ ד^ם -פו-ן באיטאוס דעם צוקוטען
 ;יט פאא קײן פאר און טיטינג, טשעראײט
 דעם צו טײא זײן צוצױטטעאען פארפעאען

 װעס האפענטאיך פאנד. פראצענט פינף
 שאפ אײן קײן און ארבײטער אײן לױין
 סאן צו פה הינטערשםעציג באײבען ניט
 כא־ װײםט סטרײהענדע די צו חוב זײן
 ׳נאי ניט דאכ איז געזאגט, וף װײא ׳כער

 ודאס ארבײטער די שטיצען פון פראגע א
ך א נ ען׳ ע  איז . עס נאר םטרײק, אין זי

 יע- פון אינטערעםען די אין אויםדריהאיף
 דער אין אדבײטער די פון איינציגען דען

אינדוסטריע. דרעס און װײםט
שעהנהאלץ, י.

- *i c j n p p♦־ ,.

 רעדמקםאר דעם צווישען
לעזער. זײ און

ײן. חײם.  גדויסער קײן אבער נ
 *י«ע דאך נאסירט עס נימ. עס *יז גליק
ץ *ון י*חר. 25 אין  מען םעג דעם ^זו

עז ג גי ד i ב^ג^חדש װ$ש *ײנעם, מ t
 קעדיערל^ און בײששיגע *לערלײ סיש דעם
יסורים. בײ

 נ ײידקליך װײסעז מיד — מענין. ה.
חג זיך ךןי  ווען אז# אין זייץ צו נו

 אוי צז «דײבם בעאבלטער, א נים טעמבער,
ע צו רוף ײנ  1 קוסען «ו נדידער־סעכבעדס ז

צינג א  * **^יידעכע דיסקדעירען און מי
ײט אײן פדן גען. ס עש זעחב ז  #׳ אז ׳אוי

 לס *ל*ץ. גע^ינעז געװיס ךארן» בריעןי
ך דאבש  װזןדוס אורזאבע, קײץ גישא ׳זי

ט ז^ל  אנ דער :[t .fiTTV׳ געדדוקש :י
ט ען טיר װען ׳א:ײ^ זיי  דרו אן חוינ

עינע P אײנצעל:? פון אפיעלס אז ^ aoyo] 
ז יסיקש איז;ער יעדער און ײי ײן א  א*«^^ ז
; אז דערצו, קומען אבאל עס קעץ ^ ד *ו ײ  צ
 מיש און אפיעלס, םיט עדל װערען ז^ל

ך דאבש עס גארגים.  דעם אז ׳א::ו זי
 ;סעקחל, דער ערײבען באדאישש האש בריעף

 עקזעקומױו-ק*סיפ< די טשעימאז, דער םער,
 4בצי*זרי י י ז דאס r̂אקc דער ל^קאל. פון

f* עם *ז װעדען. אויסגעשײטשם מוז :ים, t, 
ט ך דאנש אונז און נוישיג. ני ̂  1אי- ער *ז ׳זי

ט װירקליך םי;. ני ײ פןזדערונגען די נוי • 
ען י־עשער6או:טער און פײעסער די  *im זייג

 װעגצ^*| און געװ^יען, אויסגעארבײט שוין
| וואס שו פארחאנדעלט, איצט װערם זיי  *י
 װען Vדעם װעגען דײדען «ד מעהד איצש דא
 • ,*ײעלצו באסעס די אז דערצו, קומען װעט עס

 װעש דאן ^פדינגען, ענעש ■רובידען
 3 גפולי דער קוםט א:ער איצם רײדען. דו צײט
סא יעל8א צער  <3זפריחצײט צו אלש וי

 ייי׳ װעלכע די, צו ריק?ז2 סאים א *לם ׳אפ*ד
ט געװאיען אנפארםרוים :ען י דעי־ מי ^ ד מ ג  א

ײ ןז* לעגענחײם,  ניפא האם^• לםען זיולען, ז
^ ברײמ די אןיף אפשרעטען סמײען ן ו  מ

ײ אבער, אדעױ:גען.1 ;עשזשעלטע די פון  #ז
 *ניי די גים פאידיגען װ״סעז, סיר װי װײם,

ס אדנזערע פון פא״םרויטע ^נ  םיפ״' אזא ױני
 ער פאיטאסקירט װי און קלײן װי טרוי,

ט ײן. :י  לצן איז פראגען אזעיבע זןלע אין ז
 ענטאייי װאס ׳אי:סשא;ץ לעצטע די אימער

 א:נעםרענ> װ^ש פײל. ענד רע:ק דעי דעט,
̂ yoip זןןלען מעעבעיס די אז אפיעל, אײער

טינגעז די צו צט װי אפטעי, מי אי ״ ׳ביז. י  י
מ״ *ז* איז לא;ע די אז איצט, בערהויגט  ע

ען דעם אין סטע, ײנ  אײנטאר״׳ פ^לק^ם מיר ז
 צוזאטען אײף מיט און ׳אײך טיט שטאנדען

מון סאי מעמבערס די צו מיר אפעלירעז

1

ל י יד פון די צו י8ס 11* ל יןא8ל *ײער
זזןןן ז פא# עס נזא::ען צו לס לאקאי 0 \0 »
,גזנו טינ *י מי ד צו -י״ן ק♦ צו כט פלי העבסטע
:ינ לײענט איהר — לארדאניק. דדטייק

ויפמערקזאם. א ״״ יי ״גער אײער
ויס * אן עז 1 • 0*ין • איז עס צי*ה. די יז א דאס

?ײ2 א מיט *ןיט בא־־יב-I 0\יי ♦% «י #׳ י— .**ײי• »•* ~ * * * י*״ גײצי
.ייזז לײד דעי־ פיז א״בי־יט דעי־ ון פ ריק *י *\ - «» י «•*י
פילאדעלןיו I״יז יניאן ו י עי־ס מײק װײסש
ױ 8 פון ־ סטער י י< •« • ״א 1 * דעם י אדנטער

,»* 9 '0** » ̂ לעצםען דעם איז ׳ דאז / אן׳ י :
 *רײמ^ דערזעלבעד פון באייבט א געװען

ן י מ וו^ש דעם׳ זועגען ׳קע:אן מיסע ׳י לל  דיז
אן  *ו[, — װײנלענד אין אייפגעטאן האט ױני

מ: עס װ^י־ום טענות, מיט קומט איהר ע  וי
 װײסשםײקזגדמ:, דעד פון באי־ינשעט גאי־ניט
אן J מ^דנע, פילאדעלפיא! אין יוני p i l j 

י ש1איבערהוי און אוטבאגרײפ־יך,
י  אזעלכן׳ פאי טײטעל א באזאיגט האבען מי

 1$װ אינדזאלטש־פאיצייכנים, דעם דוי־ך לעזער
ף :וטער יעדען אין די־זקעז בזיר Sער דייר אוי ir 

|P ׳פײדז״ט. שטעי־
\ בייעף׳ אײער דרוקען טיר — פ. פ.

 J1B שיײבערין די אז אײך, פארזיגעיען טיר
ט דורכאויש האט אי־טיקעל יענעם  ׳ געםײגט^ :י

ע ךי אז  ן 6װן^ ס^רט, דעם פון איז פרוי ניי
 ווצס מוטערשאפט^ און ליעבע פון ג.יט האלט

 חאל$ פרוי גײע די אז איז, צעמײכט, האט זי
לעבענס־אויפ־ איײציכע איהי• פאי ניט עס

ײע די אז ;ג^בע  לעבעו יי פיהרש םרוי נ
 *זוי, אינטערעסען, פארשײדענע _טיט פרל
ײנען מושעישאפט און ליעבע ד^ש ט ז  p אלעו^ ני
ט  בי־ײנג* דאש לעבען. איױ-י־ אין .אנ^דעי־ טי

ן י ײן :יש זאל יזי אז דערצו, ^ז ’סעגטי• אזוי ז
*מצל פון פרוי v װי מןנטמל־היסטעיי

ײט 1 1+0 +»•»«■י אנגעלע; דער איז
אוג פון כלױ, שאפט. י• ׳0 *“
8 נזעז . If- *0 ‘י עס

זײ צו אויפהעדען װעט
»• א.אח•ן *•mm איז

ק » ̂דער טײנוכג א ו ן •״״ין
V «11 מ 1 0 0 *״ ד *י • י1י״־

פינדלין8עמ

 ן85:װזנ:*8ק סעקי־עפעי װץ־נבער^
 MO װעלען געווזם — קעצכײקעך.■ די
;:j ,מיטיגג .*י.יער צ; אי־צ^ר



־- :■'"׳א■’;
אן. •ער יזוי דאד אין ד*ס ױני
W

ז נ*ד — באײמען. יעקב « י  קייז איצם נ
ף זעחען, געחן צו געחאט ני■ *ײט  א״ער אוי

 ■לעי-ח^וז, ברעםהאלם אין רעקןןםענדאגיע,“ ־
ױ, לעקסיגגם*ן און סםרים מע27 װענ  די ע

v ״מחי גלויבען״ צװיישלער׳ס ״דעם ךראםא) 
 װאס דאװענ^רט, ב. פון פעים״) דאובטערס

 אזוי *טארק. *זוי אונז פאר פארלויבט איחר
 עס אויב און ’זעהן עס װעלעז םיר װי יתעל

 גוטע און אינםערעסאנטע אז# װירקלױ*, איז
 פארועחלען גיט געװיס מיר װעלען דר#מ#,

דעם• װעגען *ר״בען *ו
 *י2 א שויז אײד האבען מיי — א ה.

ט קענען מיר #ז געענםשערט, ל$3  דרוקען :י
 זיינט איהר און צו. ?זיקט איהר װאס דאס, ¥

 איהר גלויבט אײנגעשסארט... אזוי אלין נאך
 האטש געםעײקט װאלטען מיר װען *ז י$ן, 3

 אײך מיר װ#לטען טאלאנט, פון פונק א נאר
ן י ו ך •  געגענען 4,גז* עי־שטען ביין גל״

עי ענטפער? אפאזנײדענדען ןורצען, '1  אי
ט8 נ  א פון גזזזך דעם אין אז איהר, ״

ײעי מײגען מיר איהי, זײט ןואבען  טא־ א
- דאך קען ד*ש ? אװסגעװאקסען א:ט,1  -י
 אײעי אוכזזישט גאנץ עש איז דערפאי• יין.1

״ או:ז גאטבןך־דירעז  געדינטע. אײעיע מי
 זעחט :אטען, $ מט עטען#3 אוגזערע לײעכט

ט5 געדיבטעט, ד.*בען זיי וו$ס ײנ  זײ איגל
 צוגעבעז׳ װעט איהי־ און אײערע, מיט ל$6|

t« }I ען מיר ײנ  האבען ג:יל װען נערעבט, ז
אײך. ענטמוטיגט אן #:פאנג פון גלײך
 איז א.*נז בײ װ#רום — גרינבערג. ד.

 ײי מעהר ״סאעטען״, אויף גערעטעניש |ז#
קע־ מיר V העולם אומות אנרערע איע ;ױ

ט דעם אויף וױרקליך ן״ן1 ײי ענטפעיען, :י  װ
 רעדאק־ די אין אויב ניט, ד*ך װײסען *יר

זשור־ און צײטוגגען ענגרישע די פון \יעם
 אלער־ מיט אזוי פונקט :יט עס ה^געלט מלען1 י״

 רע״ אידישע אונזעיע אין װי געדינטע, יי1
̂ס אייב נ^י, ץאקציעס.  ׳פאל דער איז דז

 :שעױתח פ^לגענדע יזאבען זיך ט>ר }?*נצז
 א איז עולם אונזער אז ׳זײן קען ׳ןר«טעגס

 צארט־פיה־ מעהר א עםפפיכדליכער, ■פעחר
 גערע־ די #ט קומען עס ז^ל דערפון עגדער,1.

 קען צװײםענס, פ^עזיע. אונזעד אין צעגיאז
 צו [1בעי גרעסערער * איז איד דער אז *ײן,

 אנדערער. אן אירגענד װי קונץ, « װײזען
 מאנען צו אז ידוע, איז עס װי אזוי יאןן

 װיײ צו יעדער פרובירט ׳ר,ו:ץ א איז ורממען
 די גײן, ^בער דריטענס... קען. ער װאס זען

לולעקעז• דערװײל װעלען צװײ ןגגעגעבענע

True translation filed with the 
Postmaster at New York Pity on 
Apr. 25, 1919, as repaired by the Act 
of Congress approved Oct. Gtl», 1917, * 
known as the ־,Trading with th< * 
Enemy Act.״

א װעז  (l—. גערעכטיגרױיט םון אעזער ־.
בא־ די בזאגען צו ערלויבען זיך קען ענ*» t

רפדאסםאר
 אפע־ מעלעפאן דעם פון אײנדריקע

םםרײה. רײםארם
 די ״זײ איף ה^ב אבענד איק אין .

 נעקר^גען. איעב ״יענקיס״, אסעריקאגער
 האט דאס אזוי װי איין זיך הערט און

: פאסירט
זײגער, א 10 ארום אבענד, נעכטען

 דערהערט גאס, פין קוטענדיג איף, האב
 בין איד ״הורא״. פון געיטרײען היאכיגע

 אז אויסגעפוגען, האב און הויז פון ארויס
 אפערײטארס טעלעפאן לי םון קוכיט דאס

 דער פון בילדינג דעם 'פון סטרײקערס,
 עקסטיטענדדט, סענטראא יןעטברידז״טער

 טײן פו; װײט ניט זיך געפינט װעאכער
ײאוינונג.
 ךערזעהן האב איך װאס ביהד דאס

 א םאר טע־י־ איז פאאץ, ציס ציקומענדיג
 פען אײן פאר װי ני^האען, צום הינססאער

 פען). ניײן פאר נאף (און באיטרײבען יצ
 אײנ־ ער־״כעי' דער אז זאגען נאר קען איף

 אין פאזיטאר א פון וױ געװען איז דרוק
 יטטע־טעא קאײן א אין נאנט דער טיטען

 ױנג ׳ס“ג־: אין קאײן װאו )הײם דער אין
 אויפען און הײזער די םאךאאזען אאט און

 באאק 4 פאר ברענט. עס װאו אהין
 כיענ־ געיטטאנען זײנען ביאדינג דער ארום
 זײ־ דאס טויזענד. עטאיכע אפיטר יטען,
 פון אהער .ביז געאאסענע, די געװען נען

 גע״טטערטע ניט קײנטאא טוטעא אזא
 ױנײ דער םון אײנװאוינער אמעריקאנער

 געקומען זײנען זײ װערסיטי-יטטאדס.
 סטרײק דעם ״װאונדער״, דעם אנקוקען

 טעב־ אפעי׳ײןאנער אײגענע זײערע פון
 געפאאנסערט זיף האבען קינדער טער.

 זײנען זײ פון פיעאע פיס; די אונטער
^ די אויף געתאגגע: די ?נג ענ ־&אאג ^

 בלוטי־ שדעקליכע איצטיגע די וויפטוגג,
 אן בלויז זײ:ען דײט״צלאנד אין צײטען .ע:

/ א ,4ןנפזטעי ל י פ  א (‘4אי כאפעז צו אוס ״
 פרידענס־פאי־חאנד־ די ניי מציאד• ׳״רעסערע

 דער־ שוין ער איז עללײם, די מיט ^וגגען
 װען א־נזין, פון ׳®טאפעל דעם ביז א;גען1

 געײעז דואלט איהם מיט דענאטע א אירגענד
 מעג מען זיינער. װי ׳או;זין ;רעסערער א

 אייגענע זײנע צו אינערלאזען דאן איחם
פאי• װןוס באדויעי־ען, ;אר אןן ■לוידערײען,

 אויפ־ קעבען אלטקײט אזן פאנאטיזם חורבן א
 געײעז אמאל איז װ^ס געחירן, א אין ט^ן

 זעהען מיר ו2 בעסשע. ס»>מע די פון אײגער
 עס װען אפילו, סכנח, קײן גיט דעם אין

 באטרעפענדער דער אז זינעד, געװען װ^לט
r;?o שטעלוכג דאזיגע די אנגענומען ה^ט 

אינטעיעסעז׳ מאטעריעלע אײנפאכע צוליעב
 פול״ די פא- מיר זײנען פאי־ אזא אין אפילו

רעדע־פיײהײט. סטי♦
- גאאדטא;. פ. אמת׳ :י= איז עש )1 -

 ער ײעז אז עדקלערט, ח^בען זאל דעבש אז
 ^רויסרופען עי• װעט ארעםטירט, וזערען ״װעם

 א געװען איז דאש כטו־ײק. דזעענעראל 9
 אז עיקלערט, :אי־ האט ער «ײטו:גס־לי;ען.

 ד.ע:ט די אין :יט איז ע:ם*י,ידונג לעצטע די
 אטויד־ ־,דע פאלק. פון ;אר ריכטעד, די פון

 פאי• דאי־ום איז נאימער גײדזיגענעראל
 פיע־ ליגנערויצער דעי פון גלװאייעז •יחרט

 ;עסטיאשעט cttn דעבש אז עק^עיענדיג״ ׳סע
 װײש קײנע־■ סםרײק. דז«ענעראל א ס»ט

 ג^י־ניט האט ער אז דעבס, װי גיש, אזרי
j האבען :יט עס קען עי און דערצו, מאבט די 

ײגגאל ט׳ן )2 געזןןגט. ק  די איז בעײבט, לוי
 דעיװײל קריגט דעבס װאש באחאגדלרנכ ו»ע1

א  :א• װאעינגשאן, פון באפעחל דעם אויף ןו
אן2 פון װאדדען דער װײל אל,8דער ««וט  ײז

 ע• און רײלראוד־םען, געזועזענער א איז
ט  װער דעם, װעגען באגײף פזשיקעלע 9 ׳ן̂ן

 רעס־ דן^זיגער דער דארום און איז, ״דענס
 ןובזי באהאנדלונג. גוטע זעזזר די »יז גק»׳

ם דאך איז ד$ס  ^נלעכס אדער ,גוט װיכבזיג. ני
 בא• דעבס. איז *רעסטאנט גאחאנדשלםד־אן

 דאר־ דאס ׳ער איז פ־־ײחײט זײן פון ףויגס
 און זיגען. אין ארב^יםען די ה*נזנו
ען אזוי ען אין ח^בען ויי םוז אויך וינ

 זעאבסטפאר־ האבען, סטרײקער די יןעס.
 דער ארום ארוטגעיטפאצירט .יטטענדאיך,

 וױ אזוי טירען די געהיט אןן ביאדינג
 אויף אריבער בין אץי װעכטער. אטת׳ע
 — און ךײ באטיאנט פריהער זײט, זײער
 דערקענט! ניט זײ איךיהאב ! גאט מײן

 אטערילואנער די װירלןאיך דאס זײנען
 געהאט האב איןי װעאכע פון טײדלעך,

 אײנציגער זײער אז מײנונג, א לא:ג ״טוין
 אינהאלט גאנצער זײער לעבען, איז ציעא

 טיע־ װאס גאז די טונקען אין באיטסעהט
 װאס ארױסציהעז און פאודער אין פער

 זײע־ ? גאם טיטואינג די כיױל פון אענגעי
 דער און טריט ענטיטלאסענע פעסטע, 'רע

 זײערע אין םײערעל אנגעצונדענער נײער
 אגדעױט געניאכט א'צט טיר האבען אויגען

 זײ זיינען :אהענט זײ. װעגען דענקעז
געװארען... טיר

 די פון אינטעחטײדעט זיד האבען זײ
 ה^ב איף װעאכע סטרײקער, אנדערע אלע

 נאר יארק, נױ אין פיקעטענדיג געזעהן
 קײן געװען ניט איז עס װאס דעם, טיט

 נאציאנאאיטעטען. םון פאריטײדעגהײט
 טיט יענחיס, אטת׳ע אטעריקאנער, באויז

 גע־ עאעגאנט גאנץ אדן פניט׳ער אײדעאע
ו קאײדעט.
 פיקעטען איהר װעט יטפעט װי ״ביז
גע־ זײ פון אײנער איןי ױאב הײנט?״

פרעגט.
 עאוי ביז דױטי אויח זײן דארפען ״מיר
 אונז װעאען דאן און בױנאבט, אזײגער

 פון אגדערע הונדערט איבערבײטען קוטען
 דענקען, מיר װײא סטרײתערס, אונזערע

 פאר אדװערטײזמענט דעם נאף אז
 אין ״טפעט קוטען װעאען סטרײק־ברעכער,

 אנ־ עהרליכע׳םענ״טען קײן ניט נאכט דער
 דיענכד ניכדעהרייכע זײערע צובאטען

 ^בער זיסער א טיט טיר זי האט טען״,
געענטפערט. יטטים פארביטערטער

 פיעא אויבען דארט פאראן ״זײנען
צװײטער. א איןי פרעג סםרײה־ברעכער?״

 זײ טען האט דאך נאר פיעא, ״ניט
 זײ ד#ס אויגען, בלויע טאכען בארארפט

 צו טאא צװײטען א פאחטפארען זאאען
פלאץ״. אונזער פארגעהטע; געהן

ערקאעה* צו געטרײעט איהר האב איף
 אונוױ־ מײכטענס זײנען סקעבס אז רען,

 די איז עס אז און באיטעפענײטען, סע:דע
 צו איבײטער באװאוסטזיניגע פון םאיכט

 זײ כיאכען צו ערקאעהרעז, צו אעינען,
 מיט ניט און געראנק טיט׳ן פאחטטעהן

 אונ־ זײער װעג, ברוטאאען פיזישען, א
רעכט.

 סטױ הארװארד 22 אר דהער ״באט
״סטרײק־ברײקערס די עט^נג דענטס ! 

געזאגס. פארדרוס סיט םיר זי האט
 האב סטודענטס?״ הארװאדד 22״
 װעהי־ טיעפער א ארן איבערגעזאגט, איך
 האר־ אין ארײננעריסען טיד דך האט ט^ג
 דאף ה^בען סטודענטען, די ױ', צען.

 הא־ זײ ;היסטאריע געאערענט געװיס
 און סאציאאע געאערענט געוױס דאך בען

 ד^ף װײםעז זײ ;עק^ג^טיע פאאיטישע
ײ1 פ;דײטט סע. ןןאס געוןים^

!

rm

 פא• ״ייזאן אין זיצען װ^ס אנדעי־ע׳ אלע
פאיביעכען. דעטזעלבען

 :יט אײך מיט זײנען מיר :יין, — ל ב.
 גע־ רײדען פאקטען די װײל אײנפא־עטאנען,

 געמאכט װעי־ען זײטען אלע פון אײך. גען
 ;עפינען צו א:?ט־־ע:גונ;ען שטאי־קשטע די

 ש^־־דאטען. צוײק־געקרטענע די פא־ איבײט
 דער העלפען :יט קען דאש אז אכ־ת, איז עש

 װעלען עס אויב װײל ׳לאגע מלגעטיינער
 װע־ צוריקגעקוטענע. די דועי־ען אנגעעםע^ט

 ביז הא:ען װעלנע די, אײישפאלען דאך לען
̂ד?ל די און געא־־־נײט, איצש  אד״ די פון צ

 *בעד דיזעלבע, בלי־בען אלץ ודעט נײטשיאזע
 פא״ יע זןויגט מען אז פאקט, א עש איז דאך

 איהי װי :יט, און צדדיקגעקוםזננע, די
ש  װא־ אויפ׳ן װי זײ לאזט ״טען אז ׳?ייײ

 אזוי װי אויסװעג, אײנציגעי דער סער״
 א״בײטסיאזי;־ פדן נװאליע שטיא־טענדע די

 ;א:ץ נײדעןr:א צר איז ־א״מיידען, צו קײט
״ די אז אזוי, איבי־טש־׳מטונדען די יצטאי־ק  א

אין צװיי. פאי־ קלעקען ז^ל א־עעם פדן בײט
 װײסט, איתי־ דױ ;אדעײאינדושטריע, דע-
 גוטער גאנץ א גע*יא*עז געטאכש ?זויז איז

4t װי מעדזר גיט ארבײטען עכ אנחויב:
 װײסט אדן די־עש די שנײדעי־, די שטונדען
 קי־ די דואײ־קערם, װחײםגדדס די םײקערס,

 עםבר#ידערי די ארנײטער, עי8ר» און בא:א
ו ארנײטעי ל מ  אזן שאל דעד זיײן עס װעט ־

 אויכ און קלןןוק־אינדוסמריע. גאגצער דער
 אין ײעיען אײנגעשיחרש זא־ל זאך דיזעלבע

 גרוי־ פדן געפאחר די קען ׳אי:ד.*שטריען אלע
 גןןחעגטער דער טאר איבייגמלאזיגקײט םער

װערען, אויסגעםידען גופ גאנץ צוקונו*

 א עס־מײנט װאס געװיס דאף װײסען
 װאף א דאלאר 6 פון מינימום־װײדזש

 אעבענס־קאסטעז די װאם כיײדעל, א פאר
 זײ דען בלײבט װאס הױף!. אזוי זײנען

 גענומען האט עס און עיקאעהרען? צו־
מיר. אין בלוט דאס קאנען

 האס גרעסערען ארויסצורופען אום
 האר־ די צו דערצעהלערינס טײנע אין

 דארט יעצט זיצען װעלכע װארד־באיעס,
 פלע־ זײערע פאינעהטעז און אינװעניג

 אין אז דערצעהלט, זײ איף האנ ׳צער
 1905 אין װען פעטערבורנ, אין רוסלאנד,

 סטרײק אין געװען צײט לענגערע א זײנען
 נרעסטע די םון ארבײטער טויזעגדער
 סטודענטעז רוסײטע די האבע; פאבריקען,
 ארויס און אונױוערזיטעטען די פארלאזען

 ארבײ־ די כייט סיטפאטיע־סטרײק א אין
טער.

וױיסען״, טיר יא, רוסלאנד? ״אין
 װעלכע דריטע, א אפנערופען זיף־ האט
 געיטפרעך אונזער פון צײט גאנצע די האט

 עפעס איז דארט וױיסען, ״טיד געיצוױגען,
 האט זי נ־י!" בעלױו — נאר אנדעריט.
 טיט װאונק פײערדיגען א נײט געעגדיגט

אוינען... די
 זאגען, געדארפט ניט :־עהר האט זי
געגלויבט. איהר האב איך װײל

 האב — גלױב, איך גלויב, איך ׳יא
 דעם אין — יאנעז, געװאלט איהר איך

 דײנע פון פײערעל נײ־אנגעצונדענעב
 איף ; יזיאפט דײז אין גלױב איף אײגע״.

 פאר• איז ער אז וױיכ, איף און נלוינ
 פון װײט נאר איז עי כאטיט *טפרעבענד,

 האט קאראלענקא װאס פײעררעף, יע;ע
- געזעהן  נא־ אזוי דאך און וױיט אזײ ־

פארשפרעכענד. אזױ #ד.ע:ט
טאלאם^א. בעלא

:רעדאקטאר ױעי־צעי
 בא״פריײ איהר אין הערדאצק/ יענטע

 די אז זאגט, הויז, ױניטי דער פון בי;ג
 באכית איז עס זיך. פרעהען ״רײדלעך

 עס :פרעהען צו זיר װאס טיט פאראן
 גױ לעבען. דער ביאיגעי כך א זײ קאסט

 ניין, געלעגער/ רײנער א יטפײז, טע
 דעם טיט ניט סערדאצהי, יעגטע ליעבע

 פרעהען. זיד מיר קענען אלײן באיגײן
 אײגציגער אוגזער געװען :יט איז דאס

 הויז/ ״ױניטי די גרינרען פאר צװעק
 ארבײםען אגנעפאנגען האבען דיר װען
 געהאט טי̂ר האבען הויז יױניטי א פאי
 גע־ האבען טיר ציעלען. הענעיע פיעל

 שײ\ א ליבט, נ"ע א ארײנברענגען ײאלט
 װעל־ נאך ברודעחטאפט, אין ליעבע פון

 דור״ אונז, פון סר א איער אלע, מיר כער
 דער ענטויעט. ניט זײנען טיר און שם?[,

 גע־ האט מעז װי בעסער איז אנפאננ
 װעט ױניטײחויז די ערװאיטען. קענט
 אידעע, דער פון דער,װארצעל זײן זיכער

 פאר״ צײט דער מיט זץי װעט װעלכע
אטעריקא. גאנץ איבער שפרײטעז
 בא־ דיעזע האבען אנגעשאנגען וױיא

יענ- האט פרױען, די םיר, גראדע וחגגוגג

י

pc אעבמן איז םאמ5 נײע נאנץ א ניט
 גמנטפערם: האט זי ארן 4פדוי?׳ דער
 ױ וױ אט און עפאמד. נײע א ״יא,

 די סיט ״אוים :פרוי נײע די שילדערט
 אוים ;סענטיניענטאליטעטעז וױיבעריטע

 ווזן״ איעבעס איעבעס^פסערצען, די מיט
 מיט איעדער, ראמאנטישע די מיט הען,
 א ווערען צו םרױ אונפארמײדליכען דעם
 פארמאטערטע א און םאן א םון פרוי

 פרױ, נײע די הינדער. סף א פון מוטער
 אין טעטיג ארבײט מײדעל, געזונטע א

 צו געהט ביכער, אעזט באװעגונג, דער
 א אפערא, אין טעאטער, אין #לע?ציעס

 בעט, ווײםע רײנע, א מאלצײט, פרײטען
 אזוי אט געלעכטער״. פרעהאיכער א

 דער אין פרוי די שרײמנוײן אונזער טאלט
עפאכע. נײער

̂טער א איז אוים, װײזט עס װי  פרי
 װע־ װעלכע #בעט װײסע א און טאלצײט

 שריײ דער םון דערמאנט מאל עטליכע רען
 ארן ליעבע פון וױכטיגער פיעל בערין,

 מוטער א אז צו, גיב איף טוטעריטאפט.
 פון װערען פארכיאטערט דוקא ניט מוז

 אקםיװיטעט קײן אבער קינדער, צופיעל
 דעם פרוי דער בײ צונעהםעז ניט װעט

 ניד־ איז עס מוטעחטאפט. םון געפיהל
 צוליעב מאן א פון פרוי א זײן צו ריג

 העוי׳טט װאס זאך א אױסרעכענונגען,
 אבער װאלט עס מאכט. פולער אין יעצט

 פון פרוי א װערען צו הײליגקײט א זיין
ליעבע. דורך נאר און ליעבע דורף מאן א

 ״און :געפרעגט האט יטרײבערין די
 װעט װאס איעבע, געטליכע הײאיגע די

 געטליכע הײליגע, די איהר?״ מ־יט זײן
 געװא־ פארגעסען יטוין איז װעלכע ליעכע,

 ער^יט זיף וועט אונז, םון םיעלע בײ רען
 מענש אײנציגער יעדער װען צובאיהען,

 פרײ. און זעאבסטיטטענדיג װערען װעט
 איעבע םרן יטטורם איז מיר װעאען דאן

רוה. אונזער זוכען
י י v ו ׳י■ — — —• ״■ ״ ן י w •

 רופט אױס, זעהט מאן א וױ זעהן מייידאעך
 װענען רעדט ער און אעקטיטורער א םען

 װידעחטפרוך. מאדנער א איטעראטור״.
 םאמעה־ אעקציעס אז איהר, זאגט ערשט

 איהר װאס דעם, םון טײא געװיסען א מען
 דא און דערמיט״, ״אוים געזאגט האט
 אעקטיטויער א רופט מען אז איהר, זאגט
 אױם. זעהט טאז א װי זעהן צו אום באויז
 סער־ יענטע פארזיכערען, אײף קען איך

 פון אײנע ניט און איף ניט אז דאצקי,
 גאוײ ^װעסטער דרײסיג און נײן מײנע

איעבע. פאאטאני^עד אין בען
זאגען. צפעס נאף געװאאט װאאט איף

 אז אײנגערעדט, אונז אבער האט איהר
זיך. איף ישעם — יטעטעדיגע, זײנען כייר

פ. פ.

■ מיטינג. באארד דזשאינפ
 קאמיטעם אײפגענומען װערעז עס

פאר־ יתוכייפ בית פון קאטיטע א
 פארלאננ דער •טטיצע. פינאנציעאע אאנגם
 קא־ פינאנץ דער צו איבערגעגעבען װערט
נײטע.

אינפארטירט, העדריק טיט. ברודער
 עקזאכױנער אאס געארבײט האט ער אז

 פירטא די ביז יאפע, פירכיא דער פאר
 האט יעצט יטאפ. איהר פארניאבט האט

 װיא יטאפ דעם געעפעגט צוריק פירטא די
 צו ארױםנעמעז צוריק ניט פירכיע די איהם
 ארגאגיזירט האט ער װײא ארבײט, דער

 דער יטאפ. אין עחזאפינערס איבריגע די
 צום איבערגעגעבען װערט קאפפאײנט

אפיס.
פאראאנגט, ברענט״ש רוסיעער *דער

 זײ זאא דעפארטפענט פינאנץ דער אז
 מאנאט, א דאאער 5 פיט ארױסהעאפען

 געװיםע דעקען צו האבען זארען זײ אום
 מאכען צו האבען זײ װאס אויסגאבעז

 װעאכע טעטיגקייט, ױניאן זײער אויסער
 ױ־ דער מיט פארבונדען דירעקט ניט איז

 איבעתעשיקט װערט פאראאנגט דער ניאן.
קאכייטע. םינאנץ דער צו

:רעפארט קאמיטע ספעיטעא
 צום געװען איז װעאכע האמיטע די

 הײאאן׳ס מעיאר װעגען קאנפערענץ
 האנפערענץ דער אז אינפארטירט, גזירה,

 ער״ קאמיטע די סוקסעס. א געװען איז
 מיט װײםער אנצוגעהן אום אז קאערט,

געאד. אין זיך זי נױטיגט ארגײט, דער
 דזש. דער אז פאר שאאגט האפיטע די

 סופע געוױסע א באשאיםען זאא באארד
 “בא׳שאא װערט עס צװעק. דעם פאר געאד
 אויבענ״ די ?ןטיצען זאא ױניאן די אז סען

דאאער. 50 םיט אונםערנעטונג דערםאנטע
 צום אז ערקאערט, זיגםאן ברודער

 באארד דזשאינט םון כייטינג נעקסטען
 װע־ רעםארט פואער א אריעקומען װעט
 צוזא״ װעאען װאם קאמיטעס אאע די גען

 הא״ סמרײה דזשענעראא די טענשטעאען
* פיםע.

ט^זזןרםאן,דעם דער שאיסט דעם פיט
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 דער ווענען ט5דעחועה צענענדע די
 מט^דט קריעגערײ!!«ר חגר םון נרינחנג

:פאאנענדע דאם »םהען
n ם״ — מטןודט דער םת בימער

 *חאטענ־ זיך זיינען םענער, סײ פרויען,
 אויםצוקציי־ אםעמגלי רער אין נעהוםען

 נעגרעחד נײ דער פאר tvotp א בען
 פארנע־ האבען מענער די שכ*ז־ם. טער

 חירטעד נאםען דעם זעידאז,1«ז ׳*אאאנען
 םארגעלײנם האבען פרויען די נ^ם,

 ערד־נעםיז. רער םון נאםען תם אטהען,
 שטײ אײן םיט נעדענם האנען פרויען די

 בא־ דערפאר האט ■אזעיראז נאס פע.
 מעהר האבען זיי :1םרויע ױ ׳סט^פם־

 אסזנםכצי, ו״ער שטים^ן.אין נעט*רט ניט
 געט^רט ניט טעהר האבען סינרער זײערע
נ«וםען. מאמעם זײער טראנען
 איז צעגענדעם םארטען אזעאכע טיט

 צײט. יענער םוך ^יטעראטור די םו<
 םרויעז דער עם,5חערקו סעםםט אזוי

 װעאעכדיג ט,5ווע פרויעז דער םיט םײנר,
 חער־ איחר םון םענשהײט די נאםרײען

.שאפט.
 שט^דט דער פון גריגתגנ דער נײ

 רי םט משערםאן דער חאט העתקטוס
 וואם׳זײ מוצענע[, זײנע געפרענט געטער
 טאיעם־ איז פאזעידאן אױפטאן. קענען

 «לאץ זײן פון אויםגעשטאנען מעטי׳ע
 די םום, םיט׳ן מו« א נענעבעז האט און

 איז עם און נעסאז, ציכער » האם ערר
 אויפ־ זיך ה*ט דאן 'םערד. א ערשיענען
 ה#>ט און הערעקםום נעטין די געהויבען
איז עם זאםעז. א ערד דער אין םארזעעם

:ערשצערונג פאאגענדע רי נעמאכט
 און חםח5ם ברייננען וועט םערד ״תר

 דער נוים«איז אצױוען סײז קריגערייען.
 און נעזונדחײט םריערען, םון י םיטבאא

 םאוד פרײחײגג און נציפ פון שטארקייט,
 נאסעז א ניט שטארט וי םען װאם

?״ חערעסטופ נעבען
 <עגעגרעם דיעזע נעזי־עגט. האט וי

 ה#געז םרויען די או אונז, דער*עח<ען
 !אליטישע נעהאט צייטען אוראצטע אין

 םאר־ שפעטער ה^בען זיי וועאכע רעכטע,
אארען.
ר פון ^יעבע די  איײ אי« טוטער ת
ו5נענט  פו<טור. דער םון 4טרעגעו דער י

 פח אנחוינ חנם בי<דעט איענע דיעזע
 הארץ םוטער׳ם דער צױוי^יזאציע. דער
 איו פיגד דאם ווען פארטראנע!, גיט הען
 בארעהט ניט װעטער, פון באשיצט ניט
ה א איחם םאר בויט זי קעאט. פון א  י
 וואם ׳םע< םוז ?אײד א איחם םאכט זי

 מו* דער םון אחײם. ברײננט םאן אי«כ
 די אויר נענאםען האבען <יענע טער׳ס
 זײ םלענען קינדער רי צוציעב טענער,
 זעשיצט זײ האט ײעצכער דאן־, א האבען

 זײ ה«ובען הינדער די צוציעב רענען״ םון
 די צוציעב עםען, דאם אננעגרײט געהאט
אנצוטאן. וואם נעחאט זײ האבען קיגדער
 האבעךדערפאר פעצסער אוראצכע די

 שעחנםטע ויי םרויען. די םארנעטערט
 די ;נעבויט זײ פאר זײ חאמגן טעמפעצ

 םינד אצם ערשײנען פצעגען געםער םרויען
 םרוכט־ איהר און ערר דער פון נאצען

 1אײ םיט גציק, און פריעדען םון בארקײם,
 םארנעהםען םצע׳נט םרוי די — װארט
 געזעצ־ דער איז שםעצע הויכע א זעהר

 די צוריפ. אהרעזv טויזענדער םיט שאםט
 יע־ אםם־נאד סרעכצען םאםרעדזשעטקעם

 דעם .אוטסעהרען וויצען און צײט, נער
 א אבער מאנען ןײ םרויען. םאר ערן נן

 דאן נעשטאנען איז םענשחײם דיי כעות.
 שטד שוצטורעצער נידרינער זעהר א י1אוי
 צו צעכערציו דערפאר איז און-עס םע,

צו׳צטאנד. בארבארישען א װענען טרויטען
 נעװאחנט האבען םעצקער אוואצמע די

 אין םאמיציע הײן צחאםען. מאםענװײז
 א אסזיםטירט. ניט האט זיז הײנטינען

 האט מען םרויען, םך א נעהאט האט מאן
 דעם אונטערשיידען נעקענט נימ דערפאר
 םארשכענר־ דערםאר איז עם און םאטער,

 םא• דער נעהראנען האבען קיכדער אז ציו,
 פאסירם האט זעצבע דאם נאםעז. מעס
 אונזצר וואם וועמן אידעז, בײ אויו

 אנרחם ווען אפט. אונז תרצעווצט ביבעצ
 גע־ זוהן, זײז «ור כצה א זוכען שיקם
 וועצ־ םחמת, די צוציענ רבסה׳ן, ער װינט

 איהר און םאמען איהר פאר שיקט ער כע
 גאנצעז אין ווערט םאטער איחר ברודער,

 די צבן ערסצערט אזוי דערנפזנט. ניט
איי־ זײנצ םאר טאכםער זײן פון

 איינװאה־ די אז אויםנעםונען, סען האט
 םאטעס דער טראנען צאנד דעם 1םי נער

 די • אז נעםונען, אויך האם סען נאםעז,
 פאציטישע םאצשטענדינע חאנען פײי&ז

 מען חאט צציצאז אינזעצ אוים׳ן רעכטע.
 א ווען :םנחגים םאצנענדע די נאמערקט

 זײן ער םארצאזט חתונה, האט םאן
 ווײב׳ם זײן טײצ.םיז א ווערט און םשפחח

 אר־ און זיי םיט וואהנט ער םאמיציע.
 צו נעהערעז קינדער די זײ, םאר נייט
איחם. צו ניט םוםער, דער

 אז נעװאחזז, נעװאהנמ זיינען מיר
 אין אנטייצ סײן ניט נעהמען םרויען די
 אײ אונז, בײ צערעםאניעם תציניעזע די

 איז םאצ דער נעײען איז דאם דען.
 נעבצי־ איז דאם און צײטעז, שפעטערע

 גאר טאג. היינטינען ביז טנהנ דער נען
 געשטאנען פראגע די אבער איז אםאצ
 כײ אױך האט םרוי די אנדערש• נאנץ

 אננעזעחענע אן םארנומען דאן א*דען
 אין אן.אנטײצ נענוטען האט זי שטעצע,

 וואס ווענען צערעםאניעס, רעציגיעזע די
 םצענט אזױ ביגעצ. די דערצעתצט נז1א

 א האנד אין נעהמען נביאח, די םרים,
 נאמעגאנ־ איהר נאך זײנען םחיען פויה,

 זיי הענד, רי אין ■ויקען םיט אויך מן
 םצענם םרים און טאנצען אויד םצענעז
 ווען גאט.״ צויכט אוז .זינגם :מרײען

 םצע־ טעספעצ, איז <אט געדיענט חאט דוד
 די פון טענטער די און ווײבער די נען

 נעגיצדעט האבען ויי זיננען, פריםםער
הײנט זיננער. םון באני םפעציעצען א

׳ '*׳י .י' Hi
 דעד אין צו»«מ. גמנעו ייח

 םעםפ־ אונזערע אין פאםירען דאם םצענט
 דער אין פאסיחגן אכער םצעגט דאם צען.

 א נעשפיצצט 6חא פתי די ווען עפאכע,
ר איז ראצע  עפא• דיעזע געזעצשאםט. ת

 ם׳גצימר, אצע ניי עהזיםטירט האט נע
 אויס־ j״p געביצדעם גיט חאבען פידען

 וואונ־ i״p גיט איז דערםאר און נאהטע,
 אםא• אין געהאט חאבצן םיר ײאם דער,
 חויך ■ראםעטינם. אידישע צײטען ציגע

 עניפ־ אין צײט יענער אה םרױ די שםעחט
 ,הערשט זי נעטין, «איז היםעצ דער טען.

 און געהם זון די פצאנעםעז, די איבער
 און זויגט זי הייםט. זי ווען פארנעחט,

 עניפטישצ די נאט• ױננען דעם ערציהט
 ,ומנן זאגט: צײט יענער םון חגציניאן

n הויז, דיין םיצמר טא קצונ, ניםט 
 ,1איה םיט ניט זיך wnp םרוי, דײן ציעב

 םארנע־ איהר מאך זי, םוטער זי, שארמע
 נאט, א א*ז «י צעבען. נאנץ דיין נינען

 פאר־ דאס מוז זי, גאייצט עס ווער און
דיענען.׳׳

 שטעהט דענקמעצער עגייטישע די אויוי
 און מוםער זײן םיט צוואטען ?ענינ דער
 חאנען י1חוי ?ענינ׳ם דעם אין פרוי. זײן
 גאטענס און םאמעם דער פון קרוכים די
 מען חאט כמר גרוים רעכם^ גצײכע צד

 פריעסטע־ עניפטישע די ארויסנעװיזען
 אין נרויפ דא מווען זײנען וועצכע רינם,

 אויך זײנען םרויען עניפטישע די צאחצ.
 פחיעז די צו אםיצו טראן. אויםץ נעזעםען

 נאצוי־ -זיד צמן וזאם חצאם נידרינען פון
 די ׳ םענער, די צו װי בעסער םיעצ נען

 שטיינער שווערע טראנען םצענען צעצםע
 בײם ארכײט שוועחז אנדערע טאן איז׳

פי־ עניפטישע באריחםטע די אױםבױען

, ו מ י 43טאצ* ר
 .. נעםוגען זיך חאט ווצצכער

 דאם םרויען. םון הערשאפט
דייטשצאנד. סון םזחי צו נעוואחנט

ד. םעצימר, פריםינ^יווע די טיי
 םחי; די זיר. נעםיכט וויצח^ די

 דןר אויוי סאנ חײנטיגען
 צימיצי^םע » בײ שטוםצ.

 חערשאפט דיעזע חאט אנער
 דיעזער פעריאד. נעװיםען א ביז
 פריוואטא דאם אייגצנטציר איז

 אן האט םענש רער טום.
 וויצ נאחאצטען, דאס ער װיצ

jw ער ׳אנדערע, צו בערנעבעז  ipp[> 
או םאסען, «גט צעבען  א טיט נ

 און אימענםום, pn ווערט וועצמ
 די םרוי. דער םון צאנע די זיך דערט

 אצי^ ניי זעזזן סיר ימנען דעחננ
 כיישפיעצ אצט וועצען םיר קער.

 םיס־ איז װעצכעס נרימנצאנד,
 דאס נעװען צזריה יאוזרען דער

 אומצטע p*א צאנד. ציזירםע
 W»r חערשערי!, די געווען םרוי די איז

 4טא םים׳ן רעבטע נצייכע זי האט
 אסעםבצי. אין איפם טים שטימט

 און םאן םיס׳ן צוזאםע) זי זיצט חויז
 גאס• 1אי םרײ ארוים געחט געםט,

ט ױ. חאט שפעטער,  דאם ני
 p'P אין גיט נעחמ ןי שטיםען.

 םפעציעצע אין וואהנט שאםט,
 גאפ אץ כאװײזען ניט זיך טאר

 דיענסט^ א אהז ניט אויו שצייער,
 איחר פאו אצם, םענ פװי אריםע
”t ניט סירט P ,איחר םאר געמץ 
 עטימטע. p’p גיט טירט

אצע בײ םיר זעחען פראצעם

 נע־ איז םטרײ? מאבער וױיםט דער (וױטענ נײן די
̂ נעויואחןן). םעםעצט
?1‘■g ״ * ■*.

ן ס פו א לי • ע אן ם ר ע צ לי

 סטייי? נאנצוגן םון׳ם פארצויוי אין ,
 נע־ םעצצגראןי״ .דראטצאזער דער איז
 םענ־ גוטע אידען״ ,גוםע טצטינ. ווען
 צייט צו צי*מ פון זיך םצעגען “שען

 צו םאחיר א טאכען און ארײנםישען
 האט ־זיןי, דאכט אט אט, שצום. ברעננען

 דאכט אט האנםערענץ, א ביי נעהאצטען
 באנעגענען בײ צדדים נײרע חאצטען זיך
 איז עם (אויב ,“װ« ,טימען אוים׳ן זיף

 נוטע אצע די אט נאר זאך), אזא פאראן
 אױםגעצאזען־מיט זיף האבען װאוגשען

■_______________גארנישט.
ד אדער צײטוננם־רעפארטער א  מ

v האט רעיארטערין, םער, f ארײגנע־ 
 םא־ געזוכט 1חאבע העיר פני די טישט.

tvs הכצצ, טונת צוציעב םעטעצמענט א 
 wp p^np* רי נאר נבוד, צוציעב אדער

 אוים־ נעװען ניט אצ׳ו נאד 1דא איז מיג
 נאד האט םינער רער זיןי. געשטאנען

 יץ־פראנ?תײט1ן די אננעהאצטען, אצץ
 װעז שפעטער .ערשט נרוים געװען איז

 1םי מחותן א זיןי וואט צוםעציגערװייזע
 פון מחותן א םיט באנעגענט צו זזתן׳ם

 אײגענע דורף בצויז צד, כצח׳ם רער
 םאר באטראכטען נענוטען jאו שדכנים,

 כצה די נזןטען ניט חתן דער זאצ װאם
 אכנע־ די אז םענציף, נעווארען איז —

 ,צוזאטענ• זיר זאצעז צדדים נצאזענע
 גא• זיך םיר האבען אזוי און םאהרען/

 קאנ־ דער םיט מאצ ערשטען צום נענענט
 אםםאסיאײ־ דער פון ?אםיטע םערעכץ

 טארטש, טען27 דעם דאנערשטאנ שאן,
׳ פצאב. םיטי אין

. * » *
 םארטראטען נעױעז איז ױניאן ױ

 אםםאםיאיישאן די פערזאז״ עצוי חרןי
 האם צד יעדער צאחצ. עהנציבע אן ײחי

 אפײ וער און ברוגז האצב אױםגעזעהן
 האט מען וועצנען טיט .העצאו* ציעצער

 !“.העצצ־א נעסצונגען האט באנריםט זיר
 סאםיןא־ און שעפצין )םא?טארם די בצויז

 נײטראצע אםיציעצע צוױי די וױמש,
 הא׳ און נוטמוטינ נעװען זיעען שדכנים

 אײנ־ דער אויןי נאםירציר. נערעדט בען
 שצעזינ־ ב. האט טשערםאן, פון צארוננ

 אינטער״ דער םון פרעזידןנט ,דער נער
 ער־ אםיציעצע די נעמאבט נעשיאנאצ,

 דעם פארשטעהם ױניאן די ווי קיאחגג
 סאנםע־ םארשכמהענחןר רער םון באזיט
 אתיםג׳ד זיר האט אנער באצד תנץ.

 םארשטעהט צד אנדער חןר אז צײגנ^
 אםםאםיאיישאן רי היפןי. דעם פונפס

 ױניאן די *« אויםםײםשען חאט,נעװאצט
 ?ײז םאחנרן צו נימ צופרידען נעותז איז

o נענען פונהטעז םפעציעלע n רים־
םעם־ ױניאן »?טיװע

 אםםא• די איבערצײגעז נעםדייעם און
 חא• אציח זײ װי םארשטעחער םיאײשאז

 -p» ױניאן די »ז ערװארמען נעםוזט בען
 טפעציעצע jpinp זאצען םעטנערט טױוע

 דיסםשארדזשס נ««ז ר?זאםקײט1אויט«
 אייננזד געווען זײנען תײ נאר... ווערען.

 ■רעזידענט חנר װײם, טארים שפארט.
 באצד זזאט אםםאסיאײשא( דער םון

 סאמיםמ. ייער1 םון פאפום א םארצאנגט
 א אין צוריסגעצוינען «יד חאבען זײ

 זײנ«ז,-ערנםט םיר און ציעמר צװײמעז
ווארםען. נעבציבעז םארטראכט,

 זאגען צו טיר פאו שווער איו עס
 שטי־ אננעשטרענגטער אן םאר װאס איז

 גע־ דאם איז צו נעווען. זײנען טיר םונג
 באשוצדינ־ א װאו אטמאסםערע, אן װען
 א םון אורטײצ ■רעם עתוארטעט טער

 םון צוםט די ־בעווען דאס איז צו דזשורי;
 ענר רוהט ארםיי די וואו שצאכטםעצד א

 א אנפאמען זאצ זי בין םעקונדעז ציכע
 אנ־ די געווען דאם צו״איז אטא^; נײע

 םרײנד, םון ניינעריג?ײט געשטרענגטע
 נייעס עפעם הערען צו ערװארטען װעצכפ

 ארויס־ דאחי װעצבער דאקטאר, דעם םון
jjraip םון׳ם dwpmtip ווער — ציםער 
 נײגעריג — איו ווײם זאך איין וױים.
ען. זײנעז סעוו  ארױם ?ו«ט אט נאר מי

 איז פנים םארטאן׳ם דעם .דזשורי״. די
p װידער ערנםט. m ארום זיף סיר 

 דער י1אוי ם1מאגוםעהםשור« די טיש,
 ױניאן די טשערמאן, םון׳ם זײט רעכטער

 װייס םר. ציגפען. םון׳ם םארש־טעהער
 הור־ א סאכט אםםאםיאיישאן דער פאו
 טא• ,רי : םטייטטענט ?צארעז און צען

גאמעבעד. ניט וימצעז טםעקטשוו־ערם
הא־ בצמ א םון שנעצפײם דער םיט

 ׳םאר־ די נאט. איז געםונען «ױ םיר בען
 נעװא־ אפגעבראכען זײגען האגדצוננעז

in• באנריפען האבען סיו ׳טזעהר װאם 
 םעהר אצץ ןאמעגט, םון׳א ערנםטהײט די

 צא־ צו נעװארען מיר זײנען ענטשצאםען
 אס־ די או אונזער־םאדערתנ אויןי שםעחן
 םארטיײ םוזען ױגיאז־םיהרערם נויימ
 ניד אנדערע אצע םון סעוזר ווערען דיגט

דיםמשארחשעם. נען
ווע־ םארטנעזעצט 1« םצזוטח די

 איז גיטער?ײט זעצבער רעח םיט רען
 ״אוים — ענםשצאםענהײט מעהר טיפ

 םאנאנ־ זץי םוז סצחמדז׳ ,ןױדער שצום,
רײחעז. אצע אץ דערטדאמן

* * *
 נאבט ראנערשטאנ איחר נעד״נקט

 :ענא־ האט עם ? סאוטש טען29 דעם
lira נע־ נים האט און רענען נרויםער א 

דער וױ פונקם אויפהערען, גאר וואצם
מג 9 הי

 אין ארױסגצהן נעהץנט ניט חאט
 1אי אט און ניט־נוטע. פאר גאכט א

 ,דראטצאזער דער איז כאבט
 ווידער םטרײפ גרויסען אין׳ם

 צי פארווןי א 1אי נעװארען
 » דער pp דראטען די דען

 אראנזשיחמ pא ױגיאן דער םיט
 שדכנים די פאנפערענץ. צװ״טען

 אױסד באנעגענט זיך האבען צדדים בײדע
 צװײםער דער װײט װי צמעםינען

 נאכט די װען און נאכנעבען, וועט
 אין םרײטאג־םאג אוז םאראינער

JJto — איו IfSSKri !)נעוואח « 
 כדי פאנפערענץ. צװײםעז jt םאר דען

 פאנפזד צװייטער דער איז נציס בייטען
 םיטי אין ניט געװארען אראנזשירט רענץ
ד פצאץ, צװײםען א אין נאר פצוב, » 

 0ra זאגט אומזיםט ניט האטעצ. פאצפין
 )ענדערענדין — מזצ משנח מגום םשנוז

דאם u« ענדערט — פצאץ דעם
 תאט םארשטענרנים דער צויט

ר  «׳ פאנפעחננץ *צנעםיינער ת
 אבענר. אין אוהר אכט אנפאננען

 איו פראנרעט םעהר מאכען צו כדי
 ס א »ז נעװארען םארשטאנדען

 צדדים ביידע פון צװיי םון מיטע
 שטונדע א מיט צוזאםענטרעםע! זיף

 דיס די אױםגצײמז און הער
 אײ “.דקאטצאזער דער צויט םראנע

 די זוי צויט ח., ד. שטענדעניש,
 סאב די םארגעשצאנען. האבען

 באשטאנען איז ױניאן דער פאר
 און שצעזינגער פרעזידענט יצװיי:

זעצנסט.
 םים נעטראםען זיך האבען םיר
 חא«• עם אבענד. אוחר 7 פרייטאג

 שטונדע אײן נעםען נעזאצט זיך,
jin נאר n טאן, צו װי שנעצער איז 
פאםירט. האט op װאט אט

 נענאננעז זיך דאכט איז אצעט
 צזס tPoippj איז lira ביז פשה,
 דעל ואצ שטראוי א פאו װאס

 ארו jpjpp טשערםאז טײאיש?ר
 אן דיםטשארחשע} פאר נאט א אויןי

 אויג אוםנער?כטעחזײד בײםער
 צוריק כים רםpװ רpארבײט

ײ  •oip*ra»1 םון׳ם ארבײם רער נ
 נאיי — פראנע פצײנע אזא\ זיןי

 נאר איהו־ װאצט ניט זשע
 *ריכ און ארטםענטע! םאר

 אוײננ^צענט האב?ן צרדים
p«rn. חאט יוניאן די 

 איכעתעצאזט זאצ דאם
 פארטײאישעז

1איישא



ip סיין זייו נים זןיא o o w as 
 חדיסתראםי סמרברעמן; a פאו־

ע ר ר זאא םארבחנמר a אז נ » ן  אי
 איהם מסראזי ■ פסר װאס ײיסיס ז

ס/ םן מז, אר * ם ה ה׳ מנ די ת׳נ

Pi, ןומט מם אז איז• t t תאנסםיטר
מן י י ר ז ד בריווע סpap w< סי  מ

tpsan T ד ר «ו נעםרייעם םי מ י  א
כשר איז עס א> וםופחים באותות ן

 רזזס דאן — ? אאסירם האם
*ר־ אומנדען ביו נעדזצד מן

V* • 1 « ם א ר 8
ו ב. # ם ר ע ל ל ע ק

 אז באהזיאגמן, זײ מענשען. ױ וײנען שעםענישען
purr נם א וואונרער. קײן ניט pur rpiJPP ! ב» זײ 

ovoonpp Dpi, אבער ; נ*ט קיין ניסא איז עס אז

איןיונג). , (יזי
 איז ווארעםקייט ארייננזםראנע! האם װאס איננמבארו,

 ! אינועבאת צארמע jrou די — הארץ איטציך pa איעבע
I tpsiaor םוז זי — זי און

am* סאמגן שאום דערםים געקענט ײסאס ?
 זי ta אזוי, צינען צז אויםקוםען איהר וועט אםאא םים

חנר איז אײסמ «* optt ם׳מ ; באווענעז ipipp נים זיו יאא

o 18 ןרייסאנ n  ,iiPsaאפריא, םען 
t i \ םײ דאר םון סוירקמק *מניסי 

piסײיתרס וױיסס און דרעס ויער t 
 בי*־ זיחנד םון עאוס דעם נאסײערט

 םיט בעםיגקיים אויםהלערוננם pa ס
pa m m v .44 די װי אזוי באא 

tu> a דאנק א װאך, נדמן rt o n די » ױנ מ »
גײ

 פיאסו־עא־ אין ארבײם !דיוקיי׳סאנאא וי
נ׳ד איםער 'אדביים די האט pa פיא

o דאנק א וואך, n 1דע 
 ־־w זיד הןום סםרייסערם, יארסער . _

pruaetp o אגוזויבזה דארסס n ,םאנםאנ 
pro געםײערם זאכעז ביידע ®at*

.pro
u ri איז האא .מוז״ ורזיסער pmw 
opmqh םים dp •tpraro רארט זיינען 

tpiuri אריבער tut ,m nnn  Jo םיעלע 
 נעמוזט האבען מענשעז חוגדערםער

pyrw ,זײ סאר 5וױי< עגטטוימםע na 
דער םיאווער, םר. נעווען. גים •י»מ קית

b k  *fc. b  ^  k k  b  k b *  m m  mam | k t e M 4 k A k f c אנגעםיהרם Dip וועלכער םעגערדו^וער,
 ארבייט

•oik י
e rro r האט נחות, זײנע אלע םים ip- 

o n  oipop רערע, קורצער א םלם אכענד
 וױבסיג־ די כאסאנם האט ער מןאכער »ין

רי וואס נילדזננם־ארבײס ־an סון קיים
b b »  b b | b k k b ^  bb. ■bb l^ y k — •18 םיחרם יוגיאן

Dtp איז םעדהוױרדינטםע o n אבקנד 
pmpi m סון נוםער יעחס־ דאם an־ 

 םון נעװארען חרכגעפיהרם איז סראגואם
o ®ח תרעילגסיס n טי סוירקעל״. .יוגי
מ *an אוגםער כאר, חס־  םר^ םון ל״טו

v נרײם im ,םאר־ נעזינגען האט פאיסער
ארויסגערוםזע

pntem נאכאטאל tut .א נאכאמאיג
b b b b  k b b b b  b b  b  k b ^ b k  k k b b ^ l k • i f e l l i  l i l i  A U k A t e k  j ran i סון o n האם קלאס מאגץ dijkopj 

מ ײגי  אױם־ זײנעז זײ אןן םענץ ססליןס וי
preon וי באנייסםערוננ. סים נעװארען

b b b b b ^ k b  ^  b . b b k k k k k b b  k k ^  a  o k i t A i r i h t o M I l i i i Mmvwrxwvm ד^ס נעװען איז אכענד םון
l>?OTr ז» o n קיי־ קלוב. םפניאליז

ר  op* בלויז אין אז ערווארמ גים האט מ
אזוי )P3M0 «יי זאלעז סאנאםעז ליכו

■ k t e k i M i  k 4 8 k k  k k k ^ M k i k k O A  | k k k  A k  k l k i i M i k A  A שעהן. אזוי שאחנלאן און םארשרים וראל
םעג ^nnp< זייער װיײקר, רמזעארד סר.

• 'k b b b  b k b b  ^ k ^ ^ ^  | b b |  A a ^ k J A k J i A  •','^ k  jמר. אזוינע סימ וײץ מטןלץ ׳זי
אננע־ זיך האט אראנראם *an נסך

b ׳ '"•«* ^ b  b  b b b b ^ j  k  • k b b k i  k k k k  4 k A  O ra  t e k o i r a ד חיינ׳ק  געסאנצס האם מען אוץ באל ת
 נזד איז עולם דער ס*נ. םאר פתד גיו
pm ערפא^נ דער גזדשסיםם. נום מחר 
o סון n איז אכעגד i t חנר םארדאנקען 

ױניסי״ נאנזממ *an סון נײירקוגסיס  נח־ .
n n  pu n אין קאסיםע, ־אראכמזכיענםס 

 סר. און וױבנעװסקי דארא סיסס ותלמנד
באזאנ־ נעוחק וײנען מרנסםיין מחםימ

^ tran .םעםינ
סילװער, m סר. *,iwrwupo אונזער

t און d אי־ אויםױכט האבען ויאס אלע
ד  אז םיחצען גילדומס־ארב״ם, ■an מ
jrfu ווענע! כדוימען אונזערע o n װאס 

 אוים־ ipjpp ױניאן חס־ סיז םיידל׳מי די
 םיר נעװארעז. סארוױרקליכם זיינען סאז,

pnyn געײעז ז־ינעז ממאוסגרזודזיי pe*
ײ *,ortpr זייערע אין געסיקם און יזינ  ג
ט ,prrroo די אז סיר װייסען אנער איז
םעהמפיי״ אויםעתעוזעחנליכע האכזז ויי

n« אויף אױן• םיק r i, נעביסען. העמרע 
 סאנ״ parr אווי נעיזאנם תאבען וײ אױנ
״ o ׳איעלעז, און prUM מן n w וױ 
פ־ער באיז נעלערעגט זיד האכע: «ײ

 1אי מםײנעז זײ וועלען הויך וױ סויסיג^
ארום! יאזזד *

o םיז איינקוכםם די n ,אײס אבענד 
o אײוי נעחן 1׳»װ?ל דאלאד, 800 n קדיו־ 

 מוי! םארסויסם םע; םאנד. גאלסייסא
ooftna פאר כענעפיט טעאטער א סאר 

o n סיר «ײעק. זןלבען pro*n אזוי אז 
 דעאארנד עדיוקיי׳שאנאל ■an וועט

nani זעלבסם־ סיגאנזו־על װמרען גיד

זי to אזוי,
prira באװעגען ; pro חס־ איז לייסס זי װאם

 חס־ אין לינען װעם זי ,pran קעג׳ש ניס װעם זי און ערד״
 מענ־ דאס איז ! םעהר [run נים זי װעם תײנער און סינםטער

 םארלאמע] pr^t אוינען נלאנמנדינע איגגעבארנס t» יד,4
 ? װעחס

! נייז נײז״ ׳
•1מאכע מלום נעקענם נים חס־םים װאאם קיינער

 1בי הענד די םיט טאסענדינ אח •8P םים׳ז שןמלענרינ *
n פינסמערניס. דער אין פארגאננען וױיטער אלץ איך ra  *an 

dan .אױםנעהעג־ חינו. א נעבואען האט ײײטון םון גערוישם 
אוים״ גים װעס *V אז נעםיהאג^ זיך האט עס הוננער. םאר דינ

t e k k k fc Ara > 4 4 f c t 4 k M 4  4 f c t f c k  ^^k b b̂ k b k k b b  I k i i  bb. b -  k u l L b  t U k b b t e מז הערען  ך%א הונגער. דעם אײנשכדלען גים ורעם עד ביז גי
m םיד can הװאא ־an או[ קװ»א oar ןוונענאננען בין rv ra a 

םאעגט דא קװאא איננעבארנם געװען איז דאס װאסער. םים
pnrr n•

 a ! הענד די אין ייר נעם׳ש הענד, די אין זיו נןםען
 די אין נענום׳ח זיד האס םאנםמרשוין א יא, םאנסמחפוין,

! 1מ»נם«ערמוי • — חעגד
Dip םאר נעטא{ כאפ א »םאא םיט מיו האט אוםנאיק 

 זיך האב איך ׳ס־ד. *an אוין* נעטא; װאחי א to* סאײמם די
זיך. *ויאכמס־ס און זאסד אין *יין די סיס אייננענעםעז

________________ ו «י$וײ1«ײ אינגסי^-י, —

 באמסיםסער סײן זיין
w מאײײיי־ײי: o m an

 »* מיאםערס און הכי די אויזי סמסעאס זיו ד״סב איו
.prrai די *ו האנד־סאאןי די דריסענדינ

 — נע׳»־יעז, איןי האב — ! ,איננעבארנ איננעבארנ —
jprwאיננ׳מארג or n o, האםאיהרm at - ? o pאאעבױםיס־ 

w\ «1 און :m  via חןך-וחגאס i איננ?באת prrm or no !
pnror n נויגסס־ די םיז praipr ,די מדוי׳אם proaor — 

vHwn p א נעקר?כ«ט, n rro u\ האנ איך ■ארס. אױפ׳ן
pronw זזאר״ די זיך סון ipmpipi אויוי «יך an־ npנע־ )־ 
 ניסיס־ הןוב איןי פים. די סיס און הענר די סיס ןיך סא*מס

^ ? סיר *ו האסטו וואס נאט, נאט, — נ^ױינצ^
 איז סםיא און רוהינ זיך, or promo אביםעא נין איו

*רפםיימאם. זיר תאכ איןי און נשסח סיין נעײסחנן אסאא סים
איך איבערא?מח. prjpp נים דאס ומנא איד זיכעד, יא׳ —

^ כפ*א»ח8ג נאייד ורעצ ב מ נ י א
 אימס- נ«מ pp װ«א איך — אױפמהוינען. וין האב א*ו

&>v,\ — אליין. ייר » מס*נט איד ה«ב
 — איך און איגנעבארג !םרייםטונג א fp«pi איז ואט

? אימם ניס pn םיר ז״נ?ז
 םיסנ?םענדינ ניט סיר םון אוחמנעסן ג?קענט ניס הסם וי

אונס«איו• pmpi איז ד*ס נײן, ; םיד
jm סיין pnmao איז פרי^סי און מהינ vi

 איז .pp»א •an םיס tnypnvm זין■ איר האב •*םמאעו
pn דאס T^rpo pmpi ? * װאט אעמס, דאם אי?ב האס איד 

אנחס־׳פ״ זיין ניס מן op נע׳»«נין׳מ, םיר האס איעעבארנ
 ־an אין jnpnn אייגעז קאאי־א׳ס איד האב *מאא םיט

» 4או
האסם n — !הסםנוננ די ניט םאראיר איז זיר מםארק —

 אוינען די parrpi תאכ איך — !איהר אײז• ײירקוננ טסאו־קע »
ר «סנטעת?יאנם. סיד האכען זײ אין ת  ת־ םיר האס באיס ד

 פון מארןי. םײן אויפנעםאאמם האם באיה זייער תראםם נעבען
 םיר. *ו ג?טאן ריס א עפעס ויך האט םינסס׳ס־ניס טיפ׳ס־ דער
 א װי נ?קאא«ם, ת*ט <.אדץ דאס *ימדאמאג^ ײד האנ איר

 tpoan םיר, םאר pogom זיינ׳ס װאם )אויג?ן n ח»«ס־.
 סיר אין םינסנסס־ני׳פ די זיד האם אםאא מיט און געאויכם?ן

n*־’pro. / -
w־an זיו ה»ב איד rr׳p. װאם ptaan נעװסאס poor 

מן די אם אט זײ pmpi װאס ? אוי תו ^ pra^t ן
^ וואס — ס ױן אז
 פיס־׳יפיכות׳דיס־ א ! מדאנק נליפמאימס־ חמראימר, א

 HU prrw קאארא׳ס הימד, סײנמ אויס *יח) איר ! איינםאא
 מד יסס זײמס װאס פארם, *ב׳ס־, נעאױכט׳ש, ׳פםראאע! װי גען
pm 9 םאר prj’io ?

!נײז ניץ, —
v ,1 אײנפאא אוגזיגימס־ פארפיחדעמ׳»ס־ M ־א׳סזננ® I

!נםי^מקונג! גאםרײאוננ!
 pm סיך• םאראא״ש איננענארנ נעקענם op האם וױ און

p סיר r n נים וויא איו אויב איז ? אײנס זיינעז J* איך אױג 
׳ איהר. אויו• וױרקוע א יאר איך האב ? נים וױא

 םאר׳סינור׳נחס־ םארפיהחס־יזחס*, א pmpi איז דאם
 אין I נײן קראפנ^ טיץ אק סמאויגס am איר 1 איינפאא

■ ׳ - 4 . א 1 *זגײלסיימ גים op ח»נ.
ני׳»

op מ־
̂«<»וי עז.ס1ו

עקזיסםירם,
 .pr>p* סון זאםאוננ א באזח װי םעתר, פי?א איז »

op מ  וױים־ א םח אױג pi האם סעגע *an pm ׳|npr דןו זיינ
urnpt* גניא א פון *וננ א און ; prm  op מעהץ דא or pm־ 

f אין נאזינם in װאט 1סי orװאט פון אי{ נעאאבמ אאיין האם ־
A 4 H l r a k k A A ^ k  u b b k i k  b b / L b b  k b b b  a — j C  b bw 779 >ס^/ן .pmpo pn?p

איז op םעגאיו. inpt ? pmpon pure ניס איר 1ני
 איברינ. pmpi tat npnro נאנ*ע די אם »ז םענאיף, אויף־

 איד .pmrnps entpi אאייז װאאם איננעבארנ אז םעגאיף,
 איז Dtp tv נ?גאויבם, איך חאב *ײם *an אין *up ניגס- װײס
 m איב׳סזױיננ^ tpiao בין איר ם׳פוינעת. הײז pmpi גים

T פון װאאם איננעכ^ג t נים אאײן pnpnpi oiupi.
ri9 זיןי וזאם D ram 19 זיו״ דאכם םיר אמס־ םיר. אין 

op א ניט npr, א נאױז אפשר pn ם?נטאיכ?ךאעמש, א 1אי 
fn זײן אין וױ נ־עהר טום.אויןי ער װען r i prana. סך״ א

 איםס־ גיט סימםאא א?בעז ,prripo די פון מעחרםםע די אפאר•
n װ׳ס־ם נווכדעם סינום. די אט p o  *an און אאע וױ װיחס־ 

jm נעטאיכע pip« אוים אאײן אאנט
 אויפ־ וי איו װאאם ועמסארבען׳ װאאס איננעבאת אױב
 קאא־ וױחס־ זאא הארץ איחר אז נעמאנם, װאאט איו ועװעהט,

 חרכ־ זי איו וזאאם נאויבמ סייז סיט נעדאני^ סיין סיט ימן.
no ,oipaippi איחר rw n יואאם tP3«vipii8 קאא«מ. «ו *T 

ױ װאאם o אין זאך. j«p פאו Dאpטrpנiא גיט י n 1בי TK 
זימס־. אסגס אםילו

י״ײ• ײייומאי *an *ar38 גזךפטארב^, ניט איז איגנעבארנ

א•* prriMi איז אױממ״ pemopnx סיט אויסנעןױינענע אן
b k b  k b  b  b k  «— b . b_ k b k k t e  b  k  b b  b  k k k k  k ־י .J b k u C.  A r a r a M k M k  A f t t u  t b b b b  TP IPDprpi נין T*t xramaipi אייכם תאט זי נעאװאכט.

pn אק זןאגו־ אױור נעהאאםיש און איחר arms• אײנ• איין 
eoipp n םײן אננעפיאט חאס באויז געדאנק *יטס־  : nan 

 אגנספיאס םץי epn נעראנס ־an ! םיר םון tnpippna ניט
 פאר־ וױ סיד איו פאפ *an קראםט. וואינדערנאחס־ א טים

ipapipi enpi«or, י םית סאר״ס־, נעװארעז איז באיק טיין '

nrnpp* וױ נעװארעז, איז orװאאט ־ pmpi ז»»pma. אינטד 
 און פאראימס־ איז חיץ ,די pm’tpi זיר האם זסיםזעהן בארג׳ם
jpoupi זי האט *inpo’Pi 0נ?אײו זיו האב איו 'קעאם• םיז 

 ipnpp טײן סיס איז נ?אײנט ויך איוזר jpopi ,dpi איהר אויוי
•Don*npi וי

זײז״ it סודח נים זיו opr אין איו jpdpipi האב איד .
n די םון נאס oit ניט m| סאב איך סריסםעז, די סון אחס־ 

on  utopspi םיין באדעקם האט עוױים נאגג אײנ*ינען 
jn p o r, נpp”ppא. פנים• טײן איב«־ זיף אט w nr, ,םזרא.״ א

 איד ; נאםײ *an אין םאראן jpipt ipncnp מסזײםע
T אחיסמס־ופ׳ח זיי האב t n ארייגנע־ ברזסט טײן ײרו 1אי 

propir זײ pp איז וואם ?ערפ׳ס־, איננ?ב*ת׳ט pnan par אין 
'■ ־״־ ■ .^־ ; < טוים. פון נענעא די

n איננעבארנ׳ם prppn אין ג?האאטע; האב איך o n, װאם 
 גארזודנט, ניס זיד תאב איך איחמזוםאיס^, נריים pmpi איז
 אומר און pmpipi האב איו אנןעטראסען. ני׳פט ניז איר

D ianor אאץ mpo םיין now p’o jjik ipi ד און ע  אי
n בארנ.ם o n חײםכים־ דין, איין *וןאמ?מע׳»טעאט האממ?! 

 נים סביס־ צורײסע^ ועקענט דך האט זי יא< ; apiuu סוא
o n>״V tpr•

ru p p ira חאס r® tnp*oo ,איחד חיץ now אח pmpi 
vוטרײםpחאם זי ורזנד״ ביזץ אט TP •p’O po Bnpnpi T t 

 4PDP3PI איהם האנ איו ארײז, פנים tat ואט opippi האנ
־ סס־ראחט. איהם האנ איד

 האם םיר ; ועפאאאעאט opnr t* אויי חאצ אמנ?באת
twi r ע או אויםנעדאכנ^ «יך a n א anopniספואך, ־ TiDV 

pn«t in יד האנ םאראיבער׳«יציד« tnprran : ־ ׳
! טאמא —
P» מן די וײועאיינם 3חא איו  און pr־anat איהרע n לי
oi*tpi : דיר סים איז סאםא די I 717 קאײנז^ סיין — תP 

!אינגעבארג
orm האכ tk איגגעבאר^ proapiom חאב איר n 

p א מי טאסנעפא האמס װאס ,prpaa איחרע a ir •tpopran, 
t» זי חאב ovivn מסױוט אח mat םיינע mpn. ..

 am** 1אי !עסורסעאט איו חאב — מאםא, די איז אט —
p$a im p ^ tn p y p  ,pna איעבאיכםמע umrom.־ m a t 

pa דאמאאם jro 'o r pm pmpi
 epm בארדהיגנ^ n t* חאנ *armpit piprsnao כדם

מי כאתחעט.איחר װאס סאםא א װי m ק nim  tat האב סאא 
«T ^איהר. םים איז סאסא די אז װיחסחזאאו

 אנמאאז׳ס ניט pa now איננעבארג׳ס געכאפט האנ א׳יר
m.וי po, זיו פארזמױיפאונו סיס י m tnpm ל נ׳^אכ אע׳

^ Am אארםקייט״ דינםסער ם ק
3TI pw*vm ;ימנדסארכוגדענא

,י -

ta tO P la t
pnpian איכער p n r נמג׳ילימס m at ns אײנצוהאאטען 

v a t ro w האם זי םיגוט. א *ptt fiw  *an tPiPii m pipi 
pn פאוסמ׳ס וראוי opt pram םרויערינע און װאאד״

pmipnprpi פון ran ,קינרחיים pJpowt, ,סארל׳ז o n 
pxkb IPIPH jnP9 *an pa ptoaeo. די «ארק,

* t'npr *אמעאער r (piikipi |Pipt. א וױ און ripo,
T אאוס װאס t א נאך proai *ars'a opipitro, ,אין פעציער 

m יױא pa *areatt pa pa פיי׳ס־ at אא׳ז pnas, איז אווי 
אימעבארנ׳ס. TP piD8$Pl נעדאנס סיין

T< א»ך, t-m por t8, האב o*ampi, דער וױ pnn האט 
o ווי אויבען, די אין נעקאאפם f 08ח an o r'rari* ,ויואאד 

 *pi »*a »אז ם8י אבער *.arm חס־ «מס*ויאגט8 ם8ר op װי
an pa nrrur pnt■ •4 װײס 

- rap p ira איז fnaiiPi ,באיה איזזר רוהימר T* opn 
nna oirorpiN תרבדריוממדיו אזיסה. ־סיימ prsan מד 

prp«» proa םיינע tpi'ta, אום jn m m n t איהר ■aprn iaJs 
pan נ׳מרימן און ונאאכם נערעדם׳ האב אין 4באיי it- ta t 

 נאםער־ נאייו נעקענם האט pro <יך. it !*uppii'a נעדריהט
e 80 איננעבארנ. אײנהאאםען געקענט האב אין ta קען, t'P» 

 כח םיין !אפנעיאאזען ניט זי האב איך און םיר at נאאאנגט זי
פארנרעסערט. איהם האם האפנוננ די אויםנעװאקםעז, איז

 איז 08 ראיבער.8פ איז נסבם יענע .וױ ניט, געדענק איך
 רעדװא־ וי האב איד פריהרען. זי נעםט 08 *■י) היים איהר

orm ri '.own ד  *P1 און געאאכט ,bitran S8n איןי וי
pro ,pa ~ pm r 1 דסחי T tמזםיריע יט tt ווע־ נןע8ד?רם 

o מז n, גים קען מען חאם tpoprmo. ׳ פײואיזי איו סירanile.־ 
o n  |ia ,08 אאעםD איבערנע־ פריהער און ׳טפעטער האב איר 

 װאס ,dpup 80׳וי na שרעקאינערעס, opap ניטא Pa צעבט,
o אװי זאא n  pnpti tpiinpi'anp n  nt ,now p»o p r r 'i r.

*pi ה*כ איר ױאם ,08י npnro p'p tptan ניט א*ו
®18 t ’« f װייס v p = ■ • . . 4l'l;■׳«; t■:'

pa -,nmpi o< אין cun וײן, 'l nppra pa-

פענססער.
pa rupp ׳*דא ii'a  p rp^i t*a רזחיD0P08P1 1. - 

.גמאאפ׳ע. na זי
m אץ8 ך8נ onpi װאם ם»ר אד, i oi«n די אוױם f |tt 

•י '18 npr די און םסראיבזר איו rntia na pt• 
son — ! pt ,pt — איןי n p  8 tat provano'ta ?a ir 

0IPDPP1 38*1 TK ^nanor tportp o נעםהאז n 08י *IPO 
uioo. אײנממסיאס an  pn8tao na־ an t■ ; טט וױ na 
pnan ! װימחס־נאר ootf^i pmpi ijp on ; 08 אופט דיn 

nmia mipoW8B oipppi^ t ת.8אימעב p״  |id״t  it  o״o 
נעאויכםען האבץן זיי הימעא. its נעפאאען טראוענס זיינען

an Tta• .זון pa pa op'ntPim i tpttpi na ipti i n קאיינע
אאנסע די בארנ. jid נעשאאסען װאסער דאם איז יטטראמעז

אײם.r איז זאטד מיס פאחפאטעז prior* na nm םאר׳ז
t r u a n t םיקאזד י1י1א^ na דסם vr>Pp יסעא1בירקעדב 

איננענארנ און איך יואם באנק. די pa נראז אויפ׳ן געאענען
tmtaiaenao prtiai tnt na ,o^porpupoam pnan, י«1בא

 אppטיr טאיין ui| 8 ?ן3אי3סאר זייגען זייםען די po זייאון די
t ירעטעא ip  T t eon נעהאאטען. ןיי
 טייד, pa nt 8 נעאענעז, איז am יפ׳ן1א *aro״it ביםעא א

r »  i n ם. אן פין ױ rn 8 עפ^נ p 'io אי« אימעא pi- 
pnaor .דערבײ

t א־נגעכארנ can מיטאםאא t  prs'tnpua און םזרםאען 
tn tn ; איך son זי protipi נאחהינעז t k  nt opiar האכ 

pppi op .בייגאכם p tr  na r n  n ניט pnan אזױ ,p iao r
PODPIP.) םיינע אאע אמעשםרענגט אאץ son איר אבער

 מיט םוא נאכט, צװייטע די pa טאג דער אריבער na אזױ
 IPO ווי dpi® היאו*, נאד נעשר״ען pa י»אות אונטענטאיכע

Pi in נע׳הרנ׳עם װאאד, אין ,0181 אט8ײ  08tt DT ; prrnpo*
T מאאט pro װי ,pnonp א מס־ט ta Dinnnpp* tpwpo די 

v ו rm ta . • ־ ■ • •v. ־ -.......................................י - _________________________________________________________־

קדרלאנד• ב• ®ון

vWfo

tk האב anpi־rpa o׳T» U• איך son איהר, חס־צצהאם 
eon םיינע םארטסען ניט תאט ,ipdu *anita ]Pipit ,T 'l 

pnpa אונ «סן איעבצ אתזצרran ,נ׳וכם p tia i פאענ ׳פעה׳ן 
tk .דערצעהאען i-uplfnnr 8 איז tPiatwiאץ na .ipnnn 
 זסידצראיכםסע דאם נעװען איז דאם — נע׳פעהן na אטאא טיט

T חאט איננענןס־נ ta opiptfi א«נמנדי»1 סים םיר 
prnta.

זי!עמרםצאס. ײסס — ! קארא &רל, —
pipit pa p ריידען pmiari זי תאט דערנסד n r  pram;

כארוהיגט. זי 380 איף ציעבע.
סד nan הארא —  ניכל^סיס jn איןי ניז איעב. דיץ י

f  in — איך p n פארא ?
pnm n «ובער a ' t סס1 זי אוםתה. סים םוא> oipipi 

pa .זי ועפיבערט prp אין כפאאנען8נ ניס םיר ואך ססא1®י 
tk פארא• אד1 ם׳איז ! איהר פון פאדעחמ גסרניס עס דארוי 

ivopt אססעא׳ן און a  oan 3איע אייד•
— onpi ,a ניט a ,ppita, ניט געהם ppita, הארא !

im סארא jror t ip  ojm אינ־ יך,1 ^םיס םארבאײכען.
J183P1 *

- ועצאכט. jia נעװײנט oan איננעבארנ . . 
 ip «אאז«ן.8 ניט ®עמסא זי optt אהסעא *ana ,8י ,8י ״

opa בײ אײנש«ארען זי T t צימער. אין , . ., .,
ל8 יי וועט עו־ אז ,oiatpi םיר. האט אתפעא ניין, —  עז,18י
pmaa ער אאיי̂ן ױא1 זי bpn נים פאא קײן אין ln ram ao 

n ניי •iPO’t  pa T t
— 3 jnprדיסב איר איעב, דיו הסנ איך !?אדא ׳יסטו 

ך o 81 אבער זאנ איעב. יי n  ipipiiאקםעא׳[. רנישט
אוימענאג־ אי« האר׳ז םײן .און tpoiipiorae םיך האם זי

08 t'M t« אומארסוננען. די
a יכט«ז1באא oan באיץ א׳יפיאאעסער r t ;ר » vi9 «י

ortppi t באיץ. *ami a מײאזן o  oan nasp ii'a אין m 
»”»4 i n  pnt באמ oan גיך ערה»פט3םי באאיבט׳זז. זי oan 
t, םיו fat orippi סיר oan זיד prntipio'ia, 1 »ז' To oyn 

iro n םאא הזנחס־ם ortppi. 3 פויס איסר ipnpi naצײד 
tPi'ta• איהרע eanspi האנען *ריאאנם׳זז ווי pK הרייד וױ

 גסכט. tnattPi ם׳איז *,ipooi'o-paor'pnaapi na סיסאמסא
um anr a oipfran T* opn op•׳ pa .*ami װאאד a na 

 אאץ oan אסיאק״ט סיפע * pa iPtaiun צושפאאםעז מיס
orta וסלץ באזמר׳פט a m pm n T t oan ■aramt -.*arm 

r»npi, וױ TOP סאאט po ראד ipoati tpoaipi צעמרם. סיס
^8אי&מננ. סייערצ ,ipiat יםpr 1׳J«op8 5ptt אין —  ו

t K 1 איהם װעא em itaiיס priat.
— 8 !
in ח — am r ooptt מיר, םיט ױיז rappina ! ומס־סם!
דינ מנ nta v װארט אעבען העראיך ם׳ארא טיר• טיט מ ta 

 איז חעני דיינע prr ip װעא אין■ — ? װסס וױיסט ! ײדזח3
prp83 pnn, איך pit? דיך *®Tia two י הענר~ י

 זײן optt איהר on װי גןו־עדם pa נערעדם האכ t» ®ז
פארא׳ן. סים

 הןוס «י .oipnpio’ia אויפמערהזאם טיך האם איננעיארנ
ניס םעחר poa״ אזיממ איחחנ אוז

־־ :־■

ttt o n  tw •״prrupnno pm חס־םיהאט, אין■ הסנ ta 
t o  os'tn pro •יײיוי oippin son tk .ײ וארא׳ן» p>3an 
to. ®יפמברסכען  n

 איז איהר — נעזאנט. *or ban — שאאפט, איגגענסת —
ipdp3 .!— סיך תסט ער iPbiat proupi 8 יעםם8 די pK-חים 

oai oanpi 3an tk  .oimtp: ,מל ססאט איד וױ נעםיהא 
tPt a pnan, סיט tan םיט טגײ״ װי װייס p'ip p im pb 't 

ta pa אײמעמינענעט [.Bpn
a צו ^אכ-נערופען איד  opbp |nptpi son TK ,Unnop 

e0״< ayp Ta ,tיצען!עח־אוזט n ip n an  n  pa םויסט na 
propatw»'na םײן פון now, הטנ איף jia — jnprpi nh'a 

rpJםײבp.אט .'־ - ' " ' V- ־ . ' - ־ ־ ■ . .. » . ... ־ -
mpo p האנ איד ir עםיהאט, נים! botp dp oan פאר 

r ־ .To סים
 . . .__i___Jta__________
oan ro p פאר ?טרײם?אט1 מיך oan to  pa nan *an 
ta ,odoipi Tt ין3 איך a ,פויס ro p  oatt .מרײסעאט

 pi to* איו נוט װי ;אועען pi״o oipdppi האב איך
ipsa ,JPiftt זײ iP3an אאד3 זיו tnpm .פארסאנס

 oipnpi חאב איר ; mpipi oan po*or paopo a opap ׳
 1מי Ji83pa'a ipipii opap mpi jpo nt jia ipoai םיין
 jpnpi na {®ואאם son איך oatt אאיו אייום. אאץ jpnpi איז

jia nn זיין ניט a .otporpi ביס?א To jpo oan tpopar 
tpoupi nnp’ii ת םאר טרײסאען tta npn א8ט וסם son 

m איד pm n פארא׳ם oiarpi oan *lap'  '.pn’o r, אז׳אינ־ 
D ina3Piיnאop .ipbps Tt D איז p ir צייט jnpomtr'at. 

tk האב o oipoppi״a T t ia t  jnprm  pa jpi'ia pi רויט־ 
op tvi3r>a«or jpinan.• דאס jpupi na .איר קסיא san 
ta ,tpopnaa oanpi pur ס»רא oan נאר o in p i oanpi oan 

pi t ין3 איזי .1םי םיס i  oan op .tPD85rpu«a iptpni־ 
opap tta ipeait tpoai ססאטעס na opoai pa איבער נערונען 

np i יגיס• םיין n  Tta dtptput T t san tk,־ 'i  ipsa
נע׳»אאםע; בין איר ;םארםאאנט to װיערער האט נאםקײט

ta ,osaiepi tat אייגסנסאיו P'P ■upopna ניס, גײעס oan 
 טיט א1פ jpnpi tk י|3 דאד .ipopa trtanpi איז איננעבארנ

ppir, יר» ran זיד aa oan op3«9pnr opap ta ,03aiPi* 
oan ppir m םירט•  oa א8ס'ססס דאם .eppiipio'ta to 

oatt — םאבט nasp ii'a? — נעפרענט. איף האב 
mpi — .שאאפט זי וזם .nnn

prroatt ײסב *p ija n  t k  ? jp o a irm  nta T t TK
oai ban ,נעםיהל opap ta שרזקאיכזט ipsa ,jpi’oaa no 

nasp ii'a  jytt שרעקאיג? װאםער בעק^ר. יר1 סיהאט JPP ia t 
־״ 4: %'“■־־ יי; t יססירמ יסםסאם

p tiai — ח־יי am כיסמי tpoa^wri, י אפםעא — oan 
oiatpi זאכס צו׳פםייכעאט. זיר נוטםוטע און -ססו־א^ jnpr pa 

tptipi na זײן p y 'o r^ םיאדהײס םיט oan פת .onprtpi m»a 
na ip ttr 1םי T t IPS'imtE'ia jpowpiia. 1איר^גי 

mpt jpupi פארמאטערט jpoaipiia '11 jpiw  na a o p m  jut
tPiaoenaD. נארגישט האב איך באײ. םים

tarepipi na nasp ii'a  ipsa !
IJ’OTK

קאאוק באםםאגער די
|A M| - < | | ן « | ן4ן ^ ן ^ ן ^ '&ra raami■ k k ^וו■ ■ a ' KKpvss in{ סעקסען זוו 

i י*<«ד n r i r. בדי i t 
1 mo *uao .trwtיעאכצן 

jpipp אנםיהרען a סאמי
tnam tp jp ia 't'im p 

i' אאס08ל i n  pd
iiop םאכער. םקוירט די ia

oipoopoa o n  p tr jvsan 
pneaiipoapn i קזים n 

Tiaas o n a rn די  ׳ ®ו
>o n  lf וייעם oaroopoa

m 'n ip lnp tt *utoopii :די 
 rna ta tpo"ti *ursao טאסיק

np jpm'018 or*! jpo jpp|
- b k  k  b b  .k . b k a m 4 i M b  k  b k k k  b b  k b  bT ri'o a i 1אזצלכצ tarn ״ 

iP” i o 'n tr  jpn'ii jia 
joia o n  v ta  p'tooian װי 

Doaroopoa n. ..אען r 't 
 tarpaiooiappi די

 א818אי«»ײיד*י י׳יני יייז
או tta tpeirnao omi אויר

b M L k  k b k  b M ^ b k t a b  A k k C k b b b k k  t e t e U t h ■ yw בײחנ צאחמן כערס o
oat ipsa TT •Pm 

mpsopo np tiat tpi'ote 
 oatt Doaroopoa די אען

o i'o m  ip ria r *כאסת
J t f  b b b b b b k  ^ k  i a  k | A | b  A a i a r a a *  k b aבאטען אן

oiaio jta 001P8S 1PSOPO
p 't v ta «לס׳ op oatt 

pan pa ״*p a< איי

a איעםיהוױמ אאטצ  pa״pi'i
̂ aaprpnpoi'a iprita פין

pa or na m tm r pam r 
pm יסד  oa pa ,e r 'i  a 

3" ap laooas j'a  nta* 
IPoiari ,
i 1אי n צײם i jptt 

8 dipsסעאען p^P nca n  it 
ipm a דז^סינס tt  n b as די 

>m$ *naas ipnta .iparfe pro 
p au p er oan mao םיטימען 

mpt-a v ta  ipoupio' in mptt
jram די jtia אעעוטען riae 

 1#צא11 מעאבע ,ipurunao און
tt trunt mporpi וי js 

w m ײא1ד«ש i t 
®־,1פאע דעאטע1הא1םא די װעוען

taooas ta ,ips't na ia t t"a 
pipopii n ני׳שט  1® inporoa 

pa noonaa pia>P i n  pa 
 pאפpװ jpsat אזעאכע םאראאמעז

iPipopsD'ia tpoops oa רי s ia*
'.lo o n i'a  i n  pa tpnuaias 

* * *

4וויי*י

ptol2 o n  n sr אפריא oan 
Urt24 לאקאא ־ a oanpi 

O'OPips o םאי טםעאוונ n 
 ם1אײםעא אייבאר באםםאנער

ipoarpi איבער o in itn  •u'o 
ia« ipimsm inpt i r ' i  ia t 

mamas ipinam. •ספיאצר n 
toia ata v צאקאא ia  T t oan 

tat o iao r pa ipoai a tpe
Tat oipn אנדערע 'Di8'H 

 ata דעו־זעאבער םאר עטװאט
ipnat אדנײס 73 צאיזאא 

 a אײנםיהרעז jpipn פאעוער יס1א
eon tut iiao  O'OPips ipp 
p p n t  ipt'i iae ip ta r

ipn דאאער. דערמ i האא8ל
tptati צסאינצ atspt pa

t pa" פיזזאעז i 't אע«' n t

pa אאגעמײז iat iti" t 
 tat ,“■a שא«בט .וישס תסאס

t pp tna t'a  m iartpio־«p
*9*0393*• .T t tPI8>Pa3 It

pipt וױ אאהאאען T ta 
omi iat? p tr *naas 

iia o rtt }pou וױ e t r 
IPBorip np אאעפ tiat pa

האב איך ועשסײכעצט.
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ם«י. ערשטער דער .■
v די סאל w tf איז יאהחןן tw 
 שנאפ־װאם אמעריקא, אין װי אײראיא,
 ױם־ ארבייטער דער נעװארעז מפײןרט

עם איז װעטען םאי. ער׳פםער רער םוג,

i mf-jM׳
111 a.4 ,f*
m

 UO האט וױ און f זינען אין מאענען
w*pyi םייערען צו הארץ א האבען on 

 װען אינטערנאציאנאליזם, םון טונ ױם
 םאלםצייצט איז װעצט גאנצע די גט

tmpi די װען מבוצ, נלוטינעז א םון 
 דער םון באחערשט נעווען ׳,ןײנען

 נרינדציכער װאם nyiiro !יכער
1אויסצוסױל«נ« rnnm ך וױ 1
 ױם־טונ דעם םײערען נעשאנט טעז

 אינ־׳ דער װען אינטערנאציאנאליזם,
oiyoi, אינטעונאציא־ צװייטע די
אתים־ לעבען צום איהם חאט װאם

 אויןי נעװארען צושמעטערט איז ופען,
דרויםענ• דעם דורך אזוי ניט ויצלעו,

 סאלשטעהעל די דורןי װי ,“״שונא ון
אינטערנאציא־ םון׳ם סאלטייטשער

!אצײן געדאנס (ן
tw די נעטימען שוין איצט *בער 

 עלשטען חנם םייערען צו נײ אויפ׳ם ײט
אוים, ועחט אונז צױט לײדער, t וי

ציי• בצוםיגע די םון ים דער יט.1
 און ױיצל אזױ אצץ נאןי איז וםען

 אצץ אןיtw 1 חינמצ דער יפגעברויוט,
 זיף צאזט עם או פארםינםטערט,

 אענמתא־ םון זון די אז גצױבען, וים
 םעלאעײ אםת׳ער ןא up ס,אציו1ציא

 י1גי *זױ װידער םארנרידערונ^זאצ
 זײ־ יאהל עטציכע צעצטע די אויםמ״נען.

 און םארװיםטוננ םון יאהרען ׳געװען נען
 מאטעריעלען אין אל1 כיט 'יצו׳צטערוננ

pt, מאראלען אין אױןי נאר oy .pi 
 דער םארבלוטינט און צױטםעטערט צמט

 אינטערנאציאנא־ םון אידעאל גרויםער
 םיט עלשט זיר האנען וועאכע די, ציזם.

 ברי־ װי נעםיוזצט, צוריה יאהל עטליכע
 אי־ נרויםען אײן םאר יועמפער װי דער,

 אר־ חןם םון נאםרײאונג די םאר דעאל,
 ותלט, גאנצער דער איבער בײמר־פלאם

 אנדערע די איינע ;לייך זיף קענען די
 גאםירליכע די קוסען- גיט אויגען די איז

 בלוטינע עטלינע די דווך זיינעז םריינד
 אוננאטירליכע געװארעז זיו יאחרען

 איז אפגרונד ׳טרעקאיכער א אונאים,
 פאלס צוױ׳טעז נעײארען ווױםגעגראנען

 צייט װיםיעל װיים, װער און פ«ולק, אין
 איידער םאראיבער״ מוזען נאך וועט <ס
 װעט אפנרונד םורא׳דינער דיזער אט

 סון ארנייםער די איז ווערעז, פאחצאםצז
 װײ זיף װעלען םעלקער און לןנדער אלא

 די דערלאננען ק»:ען נרידערליף
ומגד. ״

 עחטטער דער חאט תרםאר אט
 פארלארעז ױם־םונ, ארבייםער אלס מאי,
 נאנ״ זײן ם״ערליכסײט, נאנצע זײן »י«ם

jnr .יא איחם סען פײערט און נאדייטוננ 
 א אלס נאר עם איז דארט, אדןר
V, א אלס עראינערוננ, 1» אלס 

ף ט י י צ ר  ער־ אםאלינע די נ,
מדמווי-רעמ«)נסטראציעם.

חגטאנ־ אלמטייימם־ זײן חוץ ר־»
ער* דער וואט חאראסטער, וען
 אדער םעהר א געהאם אױןי םאי

 אין ד באדייםוננ פראטטיעע
 איבער ארבײטער רי חאבצן

ארויס־ וועלט ציוױליזירטער צער
םאדע־ ע^נאטיעע נמװיםע

 איז זײ םון װיכטינסטע די און
נעזעצ־ דעם םון איעםיחרוגנ די

ארנײמדטאג. ׳צטמדען
אבער איז םארערונג

Wi i«׳

 אויר װי יאחרען, םיעלע ^יז מ׳טף דעם
 אוםגעעכדערטע שטארה נאגץ די דורך

 איבע־ כםעט אומ׳צטענדען, עסאנאםי׳טע
 אנט־׳צטונדינער דער םאפט. א איצט ראל

 אויםגעםיהרט ׳צוין ארבײטם־טאנ-איז
 אלע אין אינרוםםריעז טײםטע די אין

 ארביי־ די םון םאדערוננ די און לענחגר,
חעפער• םיעל איצט ׳טױן נעהט טער

 װי אזוי כמעט אוים ראף עם זעהט
 םון װאלם ױם־טוב טאי עחטטער דער
 דער אין אנער נעװארען, בםצ אלייז זיד

 אל־ די חוץ א אזוי. ניט עם איז אםת׳ז
 באדייטונג דעטאנםטראטױוע געםײנע

 איועע דער םאר םאי ער׳צטען דעם םון
 זיינע חוץ א אינטערנאציאנאליזם, םון

 ער־ דער האט פאדערונגען פראהטיטצ
או -םאי שטער  באדײטוצנ,' נרויםע די נ
 די וועלכען ױם־טוב, א איז דאם װאם

 דער בא׳צטיטט. האנען אליין ארב״טער
ס מאי רערשמע מי דד  רעועיגליער i»p ז

 בא• ױם־טונ, סיין ניט אויר ױם־םוב,
 א איז דאם שטאאט, דעם־ פון ׳טטימט
 ײ י ב ר « י ד ם א ו ו ױם־טוב

 בא־ זיך פאר האבען ן י י ל » ר ע ט
 אינטערנאציאנאלען דעם אויױ שטימט

.1889 אין פאריז אין סאננרעם ארבייטער
 ארבײטער די םון םארטרעטער די

 דער םון קאערעם ער׳צטעז יענעם אויױ
 פא־ האנען אינטערכאציאנאלע צװײטער

 טאנ, דעם אלס טאי ערשטען דעם ׳שםימם
 איײ טיט־זײער אליין, #רבייטער די ײען

 און ארגײט, די ווארםען װילען, גענעם
 םעס־ אלע טיללען, אלע ׳פעפער, אלע

 וואו אלעס, אלעם, טיכען, אלע טארים,
 גלײבט מאפט״ ארבײטער דער נאר

ארבייטער• דער עס װיל אזוי. װייצ ׳טטיצ,
 צר• דעס tip נאריימוגג דאזיגצ די _

 נרוים אזוי פונסט איז טאײױם־טונ ׳טםען
 יאהר 80 םיט וױ ײיכטיג, אזוי פונקט און

 אזוי פונפט בצײבען װעט זי און צוריס,'
 סאפיטאציםטי־ דער װי צאנג אזוי װיכטיג

 װײצ אנהאצטעז, וועט צױן־סיםטעם ש«\
 tip דץטאגםטראציע גרויםע די 1אי דאם
 חניפאר, ■ און • וױצען, ארבײטערם דעם
 םעג־ טינדעםטע די דא נאר איז עס װאו

 םײערען ארנײטער די װעצען ליכסײט,
 דעם טיט טאי עתזטעז חײנטינען דעם

 באגײס• דערזעלבער םיט ברען, ,זעצבען
יאחרען. ערעטע םאםע די אין וױ טעתנג

 א גאר דא איז אמעריסא, אין דא,
 ער־ דעם ם״ערען צו אורזאמ נאזונדערע

 נויםװענרינקײט די פאר און םאי, ׳טטען
 העכסט־חנטאנ־ א איחם געבען צו

כאראהטער. םםראטױתן
 די האט •אסיאחר צעצטע די אין
 איבער׳ן ארנייטער די נארוינט רעאקציע

 וױכטיג־ סאםע זייערע פון צאנד גאנצעז
 מענ׳צציבע עלעםענטארםטע און םםע

 םאר־ צו ריידען, צו רעכט זייער רעכםע.
 חויכען א צו גיז. ינאר איז זין זאםלען

 אונטער געױארען. טארשםעצערט נראד
 #אטריאטיזם םאצשען א פון םאםקע דער
 צו םטרייקען, צו רעכט דאם זאנאר איז

 ברױט ׳טטיהעצ נרעםערע א םאר יועםפען
 חד די איז נעװארעז• בא׳שניטען ׳טטארס
 די דערםים. ניט זיך כאנונענט אסצייע

 זיך חאכען איחר, םארשטעחט אצבייטער, י
 װאם צייט, רער מיט באגוצט שטארק צו

 1אי איבערנעלעבם, װאט נאר האבען מיר
 דארןי און-םען ענד, צו איצט געהט װאס

 ארכײטער די זאצען נאר ניט אז זעחען,
 דעםזעל־ י1אוי וױיטזןר נעחן סאנען נים
 גאם־ סארםיהרע[ הען װאם װענ, בען

 םא־ צום גיו אפער י1א5 ווײם־װאוהין,
 פארצירען םוזען זאלען זײ נאר ציאציזם,
 נע־ האבען זײ וואס רעם, פון םיעצעם
 זין חאט מען װײצ דערפאר, נאר קראנען

- חעלפען. נעסאנט ניט אנךערש
 אויס־ וימרעד און בעםער עם אום

 די און געסטע די זיינען צופיחרעז,
יי ניח קנעתיעסםע די און טרייעסםע
W l* tl • י

פריזאכם. די איז שמאכםעז
 וואצ* זײ וױ אזוי טערםינעז, צאננע צו טע
םארנרעמר. ערעסליכםםע די נעתען טעז

 גאר איצט גיז האכצן ארנייםער די
 אצע די פאר אוויםגעװיזען זין װענינ
 נעװארעז, באגאננען זײנצן װאס נבצות

 א נעהערט זיך חאט װאו־ניט־וואו כאר
 אנל פאר װאם אוז פראטעסט. שװאכער

 םעחר םענשען, אײגינע שםרעננוננען
 אנ־ געמוזט עם חאבען ווײטזיכטינעחן,

 ארויםנערופען האט מען ביז װענדען
! פראטעםט חןם״שװאכען אט אםיצו

 אר־ וי גענוםען האט דאס צאגג מי
 שוײ א פאר וואס אײנצוזעהן, בײטער

 ארנײ־ רעם געגען םארברעכען דערצימר
 נעװאדען כאנאננען איז עם . טער־קלאם

 און םוני ®ט םאראורטייצוננ דער דווך
 אנ־ װאס ! םראנציםקא טאן אין ביציננ

 מ. װ. א. די סין •ראצעט דעם בעטרעפט
 1״P טען האט דעם װעגען שיסאנא, אין

 גע־ כיט כמעט פראטעםט םון װארט
 האט צארן װענינ אווי פונטם, הערט.

 וױקד נעגען רטײצ1א דער ארױםנעחםעז
 1|.אפיצ1א אנדערע. די און בערנער טאר

 דעבם ». מחשין םון ננ1רטײצ1פארא דיי
רעש. נרויםען סיין נעמאנט ניט חאט

 וצנ־ נאד דא *בער זיינען «ײ rm א
 ווןצכן אנדערע, וץנחןרט׳ן און דערטע
 צע• tip ארויםגעריסעז.נ׳ױש*כעז זיינעז

 גע־ פױצעג׳אין'גוארשידענע זײ ן1א בען,
 זײנען אםת׳עז חגר אין כאטש םעננניםע,

״  צדינ1ש רינטיגער, אתר צריג,1אוגש ז
 נא־ זיו חאנען זײ װאס דעם, אין נאר

 *עדאנ־ פרײען סון רענט דעם טיט נוצט
 אזו» ttmw ניט זייגען ן1א קעז־אויםררוס,

 ן1א געםיחצען זייערע דערשטישען 1צ פײנ
זיר♦ 1אי .געדאנסען
 טאר״ אצע די םאר אט ויו זאצ מער

ru םרײער tip טירער n ,או אננענמז 
«( *דאח nm < ארגײטצי n גימ
 טען וועטעז ארנייטע^ די װי טאן אזױ
T אט טרעםען 1צ געםיינט האט in וי 
 tip פארפאצטננען שוידעלצינע אצע

 איבעתעבענםםע און בעםטע זײערע
•• ■ ? קעםפער
 די שױן געשמען װירקציו איז עם אח

 םיציא־ זײערע אין ארגײטער די אז צײט,
 מאס ריזען־מאכט, גאנצער דער טיט נען,
 ארױםמםעז i זאצען גאר, פארםאגעז וײ

 נערעכטינק״ט פאדערען אח נאס אױפ׳ן
ת1ט ן1א חונדערטע «ײעחן פאר ענ  יז

 ניט טאח« ארבײםער די /רעםטירםע.
 טיט יז1בצ אדער ױיגען,1ש טיט איסממן

 הציננען םױ הױך םורםצען. שםיצען א
 שטארס פראטעטפ. tip שטיםע זייער

 טוז צוױידייטינייט טינדםטע די אחן אח
 נערעכטיגקייט םיז פאדעתננ זײער זייז
 tic תרנטת אלע tic נאפרײאוט tic און

רעאסציע. צויושעטער דער
 פאי א«י נאך איז טאג װעלכער ן1א
 היסטאריש־געװארענער דער װי םעגד,

 ר י.ע י ז דאןי איז עס מאי? ערשטער
 זייער ארױסוױיזען םאר טאנ זייער טאנ,

 דעטאנםטרירעז םאר טאנ זייער מאכט,
 אוא■ ענדערען 1צ ענטשצאםענחייט זײער

 נבצות אזעצכע חןלכער1 איז ארדטנכ״
 קיינמאצ, נאך |1א מענליף. זײן זאצען

 אזױ געמען ניט איז שיינט, נז1א מי
u איצט, װי נויטינ, n  tip זייט tip די 

 זייער געבען 1צ ארבײטער אמעריסאנער
 הערשער, איצטיגע אונזערע 1צ וזתראח

עגדע. 1צ באצד איז נעתצד ײער1 אז
 ידאנער־ נעקםטער דער דארום זאצ
 לער זײז מאי, ערשםער דער שטאנ,־

 דעם פון ערװאמננ דער טון טאנ יסער1גר
 טאנ דער זאצ ארבײםער. אםעריסאנער

 צאכד נאכצען איבער׳ן יםצייכענען1א זיר
 דעםאנםטרא־ מאסענתאפטש זיינע תרף

 צאהצרײכע נרויסע זיינע דורף ציעם,
 זייער דװ־ןי אינערהויפם םאסםיטינגען,

 א טאכען 1צ וױצען םעסט־אויםגעדריקםעז
no* איז װעצבע חםשר־הערשאפט, חנר 1צ 

 ױאכע־ אזא נעװעהנציכע, אזא נעױארען
צעכען. אונזער אין ערש״נװנ דיגע

 םאי ערשטען tic טאג דעם זאל.אין
 געדאנ־ דער צו «iid א ײערעז נעמאכט

 11א הױך איצט. ביז tic קען־שטיפעניש
 דעם tic שםיטע די סליננען זאצ סצאר

 סאר צאנד נאנצען אינער׳ן ארנײטער
 אצע pc באםרייאענ פאצשטענדינע די

 שציג׳■ זאצ הייד אתםטירטע. פאליטישע
 ניט אז ארגײטער, tic שםיםע די נעז

 ניי בציינען 1צ ארבײםער די םײנען נאר
 נאר ערסעטפםט, האבען «ײ װאם דאם,
 פיחרען1אנצ ענטשצאםען זיינען זײ דאס
 זײ ביז צא̂ג א»י זײערען קאטפוי דעם

 םט,1ס זיי מאם אצעס, נעװינען דועצען
 צעבען. tip בױער ן1א שאםער די אצם
 אחים־ קצאר סאי ערשטען cm אין זאצ

tn נעזאנט r i נעדאנס דער ic| אנ• 1א 
 פרײער א «ן צײט, נייער יצטענדער

jw א פין ציינ^ jtf אצ עם וחנצכען אין»
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 f דאס ײם־םיב םאי •דער׳ערשטער זאצ
 ■ י1אי גרויס, אזױ יתרען נעפייערט יאחר

ט שעחן, ^ אזא טי סטעתנ  bp אז באניי
ײ זיין ימכען גיט זאל  םיג־ דער קיינעם ג

 די ציעצט עס װאוחין צײײסעצ, דעםטער
א•1א )1א ־םענטינע צענעדינז^ נרזיםע,  ננ

 אין עטנג11בא ־ ארבײטער ויעגצארע
- אטערישא. ,

שטיס־ארכײם• און סרייחײם
וצייט־ארטםענםע^ די tic אײנער

 װאד־אר־ נענען |1א שםיש־ארבייט פאר
 שםים־ארביי־ דער װאם דער, 1א* בײט
 איז עם m טריתר, באדײטענד איז טער
 שטיידאר־ דער װאכען־ארבייטער. דער

 1זײ איז באחױפטעט, ומרם נײטער,
 ארצייט ער, מיצ נעצ־ועית: אייגענער 1

 צאגנ־ ער אדבייט ויצ.ער,1 שנעלער, ער
 שאפ אין ער שםט ער, װיצ זאטער;

 tep ער, ױצ1 ;שועםער שטונדע א ־םיט
 צאזען ננ»ר,1א זיך שויצט ער »ען ער״
 יםנעחן1אר איז םיםעו אין אונײט די

 «ייצ טענש, פרײער א איז ער שפאציחגן.
 חאד״ |ic באצאהצט גיט דאך שרינט ער

 סרײער ער איז חןרפאר שטיש, tic נאר
 סד no עצמר11 ױאד־ארבײטער, דער וױ

 tic טאר םימט, צױדער שא■ איז םעז
o םאשין n װײצ אויפחױבען, ניט שאפ 

c ניט פארםאן דער ir חןם, יןי1א אכסנג 
 ט1ט טאטער |1א טאז. ניט עס זאצ ער
p ער פועט יע, עס ער ir שא• אין מסתםא 
׳ ׳ עצטערען. צאנג ניט זיף

 מאןי• נעגען ארטטעכט דער איז דאם
ארנײט.

 •niptifp נז_גיט1א מיט שען שײנער
tn צי«בע אמזער אין iv .םיר פרײווײט 

 תעכסטן דאם סאר סרייה״ט די האצטען
 טיד ן1א ;צעבען מענשצימ) דעם אין

 אב«ף11 פאד מײען **ט שייגטאצ מאצטען
t שטיס־ארנייט, געגען אח ארבייט n אט 

 געחאט װאצט גאחױאטוגג געםאנטע די
 jict,גאטש גרונד< ריכםיגעז א איתענד

 אננעגע• תר אז עם, שייגם י■1י1יב«דא1א
 ריכטיגער. א איז ארנומענט נענער

 טראכט א סאפיטששע א נאר צאטיר
I .געבען

 זייז פארשחפען געחם םענש דער װען
 עס זאצ צמײטען, א iv ארב״טם־סדאםט

 טאנ א סאר אדער שטונדע א סאי זײן
שאנ, געוױסען א פאר אדעד  יפט1פאײ| ח

 פריײ זײן אױן צײט זעצבער חןר איז ער
ר איז חײט•  דער כיט געחערט צײט ת

 דעם, 1געחערט-צ ער זיר^ 1צ ארכײטער
 ניט מענשען, געתנגען. איחם האט װאס
 נע־ א«אצ חאבען װ״טזיכטינע, זעחר

 א איז ין־ארנײטער1צ דער אז ינט,1נצ
 אז -אצע, וױיסע^ איצט סעגש. פר״ער

 צויז־ארגײ- דעם pe פרײתייט נאנצע די
 ;א-שמינדעצ איצמי^ אן נצױז איז טער

 טאף 1צ מענש א זיף םארדיננט קוים אז
 פרײ• tic ין1ש סען ארבייט, נעװיםע א

 כד1א כיט • זיין. ניט run t״P נאי הייט
 װארט דאם אפט געבמיכט ױערט |,-*גםט

 צױן• מארט דעם אגשטאט צױן־שסצאו׳
 ים1א דריסט י1*אשצא1<יי ארנייט׳ור.
 םאדערנעם דעם |ic צאג׳נ די, דיכטיגער

ארבײטער•
 tvאױנ זעוזז, טאסע צאטיר איצט

 שטיידארבײגמןר, דער אז ריכטי^ .איז
 איו פרײחײג^ t«״ אננאטרצסט װאם

חאכע^רבײםער. דעם tic חס1טי טעחר
 דער אז אםן^ גיט טין1צחצ איז עס

 אר• חנר *ו ttwip סען שטיש־ארנײטער
 טאן ניט עם up ער ױיצ. ער urn כייט,
 אין ארנײטער יעדער מייצ דערפאר, שוין

 גתי־ א tic שרייפעצ א יז1נצ איז שאפ א
 חא־ ניט typ שרייםעצ א ן1א מאשין סער
 נעהאט ניט פײנסאצ נאף האט 1אי כען
װיצען. איינענעם זײן

;אפרײטאר ,רעם צטשצ, םיר, נעחםען
 װען ארבײט, דער m ti»ip גיט up ער
 ױארט ארכײט זײן יוי1א וױיצ מיצ, ער

 פיעצע און ■רעםער חנר פינישער, דער
 עס חענד ועםעם1 אין ארבײםער,1זאנדער
 שטעצט ארכײם. טייצ זיין אריבער נעאט

 םא־ עס םוז ארכײט, זיץ איז א« זיו ער
 שא«. גאנצען דעם אץ םחוםח א כעז
 האצ־ א אםאצ שיםעז ער up נעװים •-
 איחם װעט םעז ן1א שפעטער, שטונדע נע

 גאר וועט ער ינ1א םעקען, ניט דערםאר
 ער זאצ אנער תירה; נוטזגז א חאנען

ttn טאו פחביחןן עם r ,א אדער טאנ 
 םען *\\ ױאו, דער אין כאטש םאצ יאר
 אנ־ קא«וציער גאצד 1נצכ? איחם װעם

 אצאז דער גיט איז דא אז צװזערעניש,
י איחם. סאר

 ױא־ דער אײו םעג אזוי וצכקט אנער
 שטוג• א םיט ttoip אםאצ כעז־ארגײטער

tn .חצנטטצנס, שיעטער up איחם םזן 
t אבער צײנ^ שסגחן די אירעכענען o 
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n  tw זעלכע j »o rnrwp ר ?זמט» 
 א twit נעחן באצד םחען njr Dtni עם,

 איו זעצנע דאם ערנע׳דאנחזרש. דזשאב
 װאו־ארגײטער. חנם מיט םאצ חגר אנער
o םארצאזעז אסאצ מענ ער אויך n ■שא 
מ,1א tv אחז אחןר סיט א  tee ן1א ח
 UP *w. דערפאר. חעננען ניט איהם װעט
 ואט מי ■ונקט טאן, Db* נים אבער ראט
שטיש־ארבייטער. דעו־ טאן גיט הען

 דער 1אי אז שצאר״ דאתם איז עם
 1צ ttmip tic טרײחײט דער tic זויכוינט

 אר־ אישטעצען״די tic אדער ארבײט דער
 םארםע! כיידע די זיינען םיטען איז נייט

 מאך־ארניי־ און שטיש־ דער ארנײטער,
 שטיש־ארגײ־ דער יווסגןם. גלייכע טער,
 pc פרײ 1םעח ניט tew cwo איז םער
 װאדאר־ דער |1א װאך־ארכייטער, תם

פרײ, מעניגער גיט חאר א איז נייטער
שטיש־ארבײטער. דער וױ

 tie יא שױן חנדט טען אז דאן, נאר
 נענוײ א דא איז עס אוינ tw פרייחײט,

 םאר־ ניידע די צמישעז אונטערשיעד םער
uo, ־ שטיק דעם tw ,איו ױאו־ארב״טער 
 מאר־ דעם סון נונסטען צו נראדע עס

ארנייטער.
ם םארשױפט מאדארנײםער דער  ת

 ניט אגער ארגייט, נדען1שט 44 גאס
t שטוכדע, pn tic מעתר. n נע־ וןר 
 אפ־ גיט ער העט םאחצצײט; זײן ניסט
 דער אין טיטט. איינציגע שײן נענען
ט1 ארנײט, עד »אם צײט,  ארבײ־ ער מ

טעחר. ניט אנער ,mw זיינע יט1צ טען
 ער נא׳גנב׳ענען, ניט באס דעם עט1ו ער

 זיך וואט עו װאס דאס, נענען איחם װעט
n 44 צו נאחננען vm אר־ כדען1שט 

 Dtni ער וו. ד. ^iira וײנע צױט נייט
 IV זאצ טארנען אויף או ארבײטען, אוױ

 װי ארכײטען, א»י פונשט שענען וױעדער
Jim 4»בטע ייט  p a 

 אר־ otm ער או•11 דער tw טאנ דעז
 ר■ v ב י א נים אנער זיו וועט ער נײטען,

. ן ן ט ײ נ ו  אריינפוםען מעט ער א
 עטtw 11 צײט tw *ונשט ארנײט תר 1צ

מ1נ די ארגײטען מענשציר רוחינ םי  י
 זײגער tic שצאפ דעם סיט tw שטונדען

נאר־ ארנײט, זײז אותשצעגעז ער װעט
נעענדינט, עס האט ער צו jnippip נים

? נאט כיי דא זיינען טענ שנא■ ניט. 1צ
 שטיקעל א אטאצ םאכען װעט ער װען

טרע־ up ey »אם ארבייט, אעגעראטענע
ײ סען  עט11 םעו tw ארב״טער, יעדען נ
 זיף ער װצט םאכעז, נוט נעבען איהם עפ

n גאנץ r i 1תרפ נעחטען| oiv .הארצעז 
 ער מאם יט,1א איחם עם מאכט »אס
810?

tw שטײדארביי־ דעם םיט איז ו\אט
u טעארעטיש טער? p אטאצ אר tyoip 

 גאר ער טוז פראשטיש אבער שיעטער,
 טאטער פריחער, אם11 הימעז צי יאגען זיו

 סאר פרידוער נאןי ?וטען אנדערע ייעלעז
 ארבײט, די ייד םאי צמעחםען אית»,

 ארבײט, נעסערע די אדער רא, iw אם11
tw אדער בצײבעז, גןירניט מעט איחם 
 ארנײט. םארט עתםטער דער_ם»םע נאר
 צויפען ז1ט שטיש־ארבייטער פרייער דער
tw »מאנ אױןי כראט? א שא tw םאר־ 

 א האכען 1צ dw ,up ער װיםיעצ כאיען
ארבייט... סאג

 איז צױן זײן tw אינײט, ער מעז
 פאר־ 1צ זארגען ער nc נאשטיםט, נים

 דאם כדי אױםשטעניש. זיין אױןי דיענען
 t י י צ א ו י י׳ז ער יאנט פיהתן1יסצ1א

ײ  איחם חיכטער »י אײי ארבײט, דער נ
 בייטש. א טיט אײנער נעשטאנען װאצט

 שטיש־ פרײער דער שטיס־ארבייטער, דער
 ארױםיא־ גשטח די זיך םוז ארנײטער,

dw ,tw דא־ פאר זיינע פארדיענען 1צ 
in גיט tw ארבײט זײן צאר. to שײן 

 אר־ ער שאטארנע. אטת׳ע נאר ארנײט,
 איבער נאר כוצת, זײגע צױט ניט בייט
כחמז. זײנע

 11 ט שלעכט, עטװאט ער מאנט
 »ט עס שטיק־ארנייטער פלײער חנל אט

 איז צייט לי tw צײט. זײןי אױוי םאכעז
 א אלבייטעל, פלייען לעם איחם, פאל

 זיו פאלשיצם על tw סט,1פאלצ לײנעל
tw אל• םלײעל לער אט פלײווײט, ויין 

גייטוט־.
dcip ,איין- על שלינגט לינעל־טײם 

 jw םאהצצייט, טאגעחגן זײן גיןי יוי1א /
p על איז נאצל ir םא־ לעל בײ װיצלעל

 י1אז tw צײט איבעלינע לי אוױ tw ,t׳»'
 אין על^יד דואצט ים1טאג־א םאן־אײן,

 פלײעל לעל אלױם, גשםזז לי UW’ אײו
 חח, שײז tic נים וױיס על אלבײטעל.

 זיצע על ;שטונלען פײן jic ניט על׳גוײם
 לעל tw םאשין לעל צר צמעשםילם מי

 זיף פאלגינט על אלגײם. על װאם צײט,
ומם על ; txmmxc'w pop לעם גיט

n j«« .צײט

m־ < s s mtzrffa*
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True tramlation filed with th• 
Postmaster at New York City on 
Apr. 2S, 191», u  repuired by the Act 

0( Congress approved Oct 6th, 1917, 
known as the "Trading with the 
Enemy Act•” -

 װעצם לעל איז װאפע שרעסציכסטע לי
 שאנ־ זײן חלך שפייז. איז טאנ 1צ חײנט
 װעצט לער 1« שנייז לי איבעל טלאצ

u p שאפיטא־ אינטעלנאציאנאצעל לעל
 tic םאכט, וועצטציכע א נעכחיבען ציזם

 טחי־ נעשענט ניט גאל האם ט׳ח מעצכעל
tw^un צײטען לי tic נמכלנצל tw 

 אונטעל־ וחןצכע יענינע, לי יטםטום.1א
 לי tic ױיצעז לעם אוכטעל זיןי װאלסעז

 נע־ ץװערעז לי שפיידשאנטלאצ׳ןלעז,
 האבען'אי־ װעצכע יענינע, לי ט.1שפײ
u n ציאנעז,1אינםטיט אן חאלטען אלעל 
 אינטעלנא־ on לnױ1א1v זײנען וואם

 טען צאזט לי קאייטעציזם, ציאנאצען
פארהװנעלען.

 < איז װעצט לי אייחמ־ צייטען, לי אין
 אײן אין נעװארען צוזאסענגעשםאצצען

 גלױ• on חלך איינחײס עשאנאםישעל
uo נעץ tic ,שיסען אײזענבאהנען tw 
 נזעל1א אין סאלבינלוגנם־םיטצען yלnאנ

 איז םיסטעם, אינלוסטלתצעל םא^על
 לn איבעל שאנטלאצ אצוחגצסציכעל אוא

 זײנען עס אונםענציך. נעמען םענשחײט
 נאל טילאנען, צאשאצע שציינע tnw לאן

 טלױ־ אצײן, tnpio לnםאנpyאצ אפיצו
 באזיעגען, צו מעצטען םןחל jid םענליג

 טיט םאתצײו אין קארציס א נעװען איו
oynnyo on שפײו־ שאפיטאציםםישען

 נא־ נאנץ נעצעבט האנען סענשען ײען
 שוצ־ חאנען זײ ותצכעז צאנל, «װם חענם

n םיט טמוילט y ’U הענל, אײנענע tw 
tic נע־ חאנען זײ םראדוסטען מעמעס 

 אפ־ זײ אװמענצץי נעותן עס איז צעבט,
iv׳c״tic tn אצ11ש*ײדש זײצל tw 

לו זײ צױיננען  אונטעלגע־ 1צ וצננעל ת
 אצע םיט שפײו־שאנטלאצע לי זיף. נצן

 מען אננעםאננע!, זיו חאם איבצען איהרע
 לעבען 1צ אננעחגיבען חאבען םענשען לי

 א [io נאצאמגחנג לי שטאלט. אין
 גע־ ניט חאט טיטעצ־אצטעל אין שטאלט

 שאנטיא• לי »י זאן, לnאנ סיין טײנט
 אין גאל כאטש שפייז, איהל tic ציתננ

 באצאגעלענ־ לי טאס. קליינער זעתל א
 לי אתם באזעצט זיןי חאט אלםעע לע

 על־ ניט האט tw שטאלס א tie מענט
 t״p tip two אלײמיטען לאס צויגט
 שטאלט לעל אי( טענשעז לי ביז שפײז,
 tw אויםנעהתנערם, נענונ נעװען זיינען
 א םיט שציחי א אחיםנעשישט האבען

 אס11 סלאנ, װייםען א םיט tw ייט1מ1טל
 נטער,1א זיך גיגען זײ אז נעםײנט, חאם
ײז.1ש נױטינע לי נעבעז זי♦ זאצ סען אבי

 םיטעצ־ טצײגע ניט עם זײנען חײנט
 םיט שטעלטצאף jw שטעדט אצטעלציכע

yi’i'w װעצכע ינעל,1א1אײמ טױזענל 
mini .נאנצע זײנען עס באצאנעלט 

 םאציאצע און פאציטישע נייע םעצקעל,
 הונ־ און מיציאנען זײערע םיט םיםטעטען,

nסינ־ אין סלויען םענעל, טיציאנען לטע 
n^ טײצען ורןצכע o n שיפזאצ. זעצבען 
 צלות לי טעהל נױטינ ניט שױן זײנען עם
 םיציטערי־ jw מאומה tic נעסאהרען און
 וועצכש מאכט, לn שעמפײנםיפאל שע

n שפײז לי האצט  ticאױד אין וועצט ל 
n הענל tw םיטצען לי מונטלאצילט 

 מא־ לי נג.1טײל1צ און 8םלאנםפאל סאל
n פע  ticאיצט «עלט מאם בצאסא^ ל 
wיםנעcאץ יהלט o n ליחי נאלל־ים nל 

n םצאטע העכםט־םעכטיגעל  ticוחנצט, ל 
 האצאנע־ א »י זאר, אנלעל שײן ניט איז

n תננ  tieציינ^ םיטעצאצםעלציכעל ל 
 אינטעלנאציא־ שטוינענלען א יןי1א נאל

טאםשטאב. גאלען
אײראפא אין. uםאסלאטיn נײע ־די

טורא. אוױ מאנכע לאט האיען הײט
oy יוױ נבאגלײפציד,1א מילקציר איז 

tn הענען מענשעז ’n גאל tic םלײהייט 
 שהצאפעלײ, אוא מים פאלבינלמנ אין

y^ini זיר. טיט ברעננט שטיש־אלבײט לי
tw איז לערסאר oy פאל tiw ,שצאר

 ױאך־אר־ 1םי -אײגפיהתנג לn םיט 'אז
 ל vג י צ נ ײ א .קײז1זײ ניט oyu בייט

 נ*w*pצאוp נאנצעל לn אין אלגייםעז־
 נע־ ניט ף1כצ.ם םחי װעט .מאם תםסליע,

 נעזונל, זײן איז tyi'iiyi ומט לy װינען.
yאין געױינעז װעם ל pn ,אין םלײהײם 

 tnyi נאל up װאם אעאפהענגינקײט.
ל םעהל א םיט תאנל tpt האנל  וחל ^
איז לאם וזאם פאללישנםט, זיכצרען ניגער

.
ך ־ ] ' י• ין-

ם םיז ע לי עו ם ח ר א טו ץ. ם ם ע א א

 ײחי “םאלשטאנל ם1״צ װשלען נלאכט
אמםערנעהז. םוזען «ײ לnא מננעל,
oy םםנים״אאז לא זיינען m* •לא 
 לn םיז פלמצי■ לyצשyDטײ זיגעל

.pyאנאמישyזאצ װאפע״ ל KCלypלycלט
tnyii שטענלינ א אצםy לעל איז םאציסי 
 tew אוא יוי1א tw ניישאנם*. אװ .ציענ

ucon יוי1א באוױזעז, סאפיטאציםטען לי
 לי י11 לyײטזיכטיגtyi 11״t זײ צyיcי11

 האבען ים,1א זעהט oy װי ארבײטער.
u אין זײ i't איינארלנונג לי pc נתי־ א 

 סאנטלא־ זאצ װעצ̂כ צט־םאשיז,y1l םער
 האפיטא־ צענמראלער א tic tnyii צירט

י1י1א האנד א לילד •אוןןך־זצײ ציםטישעל
לעם

פלאמג אײנצינע לי םאשין.
cy מט1 חאנל חוםעםtw, 1 בצייבט,

 לי אט קאנטראלירען װעט װאט
ײ לי צי בתיס, נ¥צי לי צי  אלג

n סאללעםעל ןןװײ  ticל 
pine jiutnwc באהן tw אינגציא

pc twipw כאל־װאס זײנשן צי̂ג
o םיט לאסא n ,אז םאלצאננ 

 זײ אבשל •tnyn גששפײזט זאצ
1« גים typin'זײי אז ,1צ אםען

 םענשציכשיים לי װײצ לוסצאכל,
 iw אצם גלשסט, אצס עם,ינאל

n לי uiyi גשצד yw ’v^ynn 
 w ווי אלבײטעל. לי פון טעטינשײם

tic זיך ללישט זײ o'w, ״זײ p^lni 
twice [נוענ בײ tic נאצש«ױזט

n איטחננינ/ אלגײטשן n w 'rw
 םענשען לי תי שנשצ, אזוי טעל,

אנחעע11א זײער םון אפזאנען זיך
m ro ru a■ ^ ^ ■ jy ru  tw פאל שניע לי 

tn ,̂עליאליזם  זיי םען װעט אימ
v •ty o rw

 סלייח 1־םא1ט־צ1חײ tw שסיױ
n טאסשן \י  ticעלםעל111םארח ל

t vw לא«א  U n n״n y ל1חמ 
n״t i* גשמט םשן1שט y נלי 

 pc פלאנשלייך ל,1נצא1ש tic טשל
 חומ םיל !יט1בל tiw יט1, : לישא
 וױ מט אזױ vw פאל jyccoyp טיל
u טיל tw זיןי, i"t גאצל שוין 

 איחל ױעט t ocyiny םאטעלט,
 ניס ^i'P nytiic tw אונז שטאלג¥ן

wיncױנyשםיםעז אײערע נלינ vc
jyiyp אױסצ צולישyבtw u 

 םיט זיף םארא״נינען tw שטאלש
 (1 נ״על א tic באשאםוננ דער םאר

y^ym wii ם1םאלבלעכע U1CP 
v •״tnyryi מעהל

 טשערלײו און טשערלײט
.25 לאקאל טון

טשעד• אצע tic 11םיטי ל¥1ױבטי1 א
 װײסם רnון'c םשעלצײלים אין צ״ט

: jyoctiv ,25 צאשא< tv'ii' רyטאכ
א«געהאצ* מעט מעמבערם, יטי11י לי םיט

tnyii jyc ״ אפליצ״ 26 בייטא!, שנת לעם 
 חגן1בעטתא tw אלבײט, לn אד1 צײר1

m■' םט• םע5 איםט 210 חאצ,
tw אצע זאצזמ  tn ip .»צײ—Bi!itr■ 

ctnim «מטץ םטמאלט לזשוציעם  tw
on tn צyיpמאצ 'o rn c tnyii .םיטימ

 עט11 לעסטשור צעצטע אצנינם לל.
 ciyiw, 26 םרייטאנ לעם װערען נעגעבען
^yoiye יטי11י אין תל,1א 8אפליצ,-

״
 און טײלארס לײדיס אלע צו

 םון שנײדערם אלטעױישאן
.80 לאקאל

 אלטעריישאן tw ט״צאל ■ציילים לי
ל1ש ^ אױא פןמלט צאשאצ ױניאז, י

n לnציlטיט אלע  ticצז יט1 יאז,11י ל 
o לאטדשטא!, tyoopyi אלנײטען n 

 לי אויןי ס^לט יאן11י לי טאי. טצן1
on ן¥1גאטײצי 1צ זיד םיםנצ^ל  tw (י. 

a n  tic cio טעלנאציאנאלעז1אי 
D.םאליאyצ

nמם ל cyl oyu aioײyלט
 םױיה טיט-א מאסםיטיננ א ײלך
 tw iW״t א 10 לאנערשםא!, לאם,1«לא
nאיז פליה, ל tyaynico ^צײםעאונ 

 ו סראסינענטץ ^םע, םט. yo4 איםט
ylל n  pcט”אלב לyױעצזןז נ11באוועג ל

o n נ1טיטי •tn 'D n w
 צאשאצ לעם tic מיטנציל שײן זאצ

«c f «ז פאלםעצע! יט1 ip״t tn  |n y 
 אין מאםמיטי!! לעם יױ1א מאי טען1

'4ם«< חילפםאן, ח. צעלט.

tn y nm

 ^־עם פרעזענטירען
טשערםאן.

 ; בעלנאיװיטש tie אלבײטעל לי
 םםג טע21 ». 132—134 מילעל,

 rjgvo ־ שאפ זײעל ילעזענםילם
 נאלד א מיט בעלג1לאזע איס1צ מל.

 £1111ערשע1» אצס טשיין און װאטש
t” t בײ ,^לבײט 1יא1ײ מםע 

. ' ׳* •five׳
w| אל< אלע םון נאםען

ft*,שאיJdK ־ - - ̂  _̂__



.* ;י%־% UWIlK• ־ ינ״ * ' , B£J*r » *Vv
tm — מר םי l■'׳ t*a אי

« o און פריינד, סיין דז f t
* > W•־ ׳־I  . i;■ , T. -•:--* *’־*• י ' tK A s .S liMjnf • # ♦ױי ״>*

ס o י u r ניין a .וײמר

®d h• האלטמין
ײד ojm re <נר י  tap 4זיי a w  a n*

 •w® וויחור םווען_םיר סאי ורמממ דמן .
im  t8i ,ומלם m  tv ײמן ארבײמד» 

dp t זױימן tta ■אסייייע. אייז o  n a p 
a חדך נצויז ניס p t a n סיר p»n ו» 

u?ס,8נייערײ » pם א מזוו ח ײז־  אוידד
 a Ijrump( באלד איזסער, וועלען טיר

ח אח מנםער ח מ  נרוימר •tm .tnp? ױ
 Dan איז באוױמז אונז האס מעלםיקריענ
o r  v iaoזיינען. םיר נעסאהר ענדיטנן 

m״ u ׳׳םאא» - סים! ,irm סיט
iw m por ך- די זיינ«ן ״1 באװאםנומ> 

 אי־ סליננען םוזען װע?מ ?אזתגען, י*מע
ר מר im מ אנ  ײינים די tw ומלס. ג
 אלע םון ארבייטער די הערען. dp װעט

 װאס ׳מ5«יוז 1אי מומגן.איצםער לענדער
 tm,*** זי• דאוץי ווער אין tw םלזזםח
 n פאחנחנן םוזעץ — i פעלקער צוױשעז

wopw jn םיר ארבייטער. r nmjnf• 
» זאנפטינגמ די װאם לי  נם״8גײ׳* ט8.
 ארניי־ די ta ׳סױן זעײמ םיר ױח, »עם
jr פראנהיייך, עננלאנד, םון םער ta r a 
 די־ מנען זײנען לענדער אנדערע אויך און
tn טליכע פון בונד? tjm rum n. •דיאר 

m םוזען tut ײייעז נייםער an ,פריחמ 
מן, באלדינען t פרי w פראגטען. א?ע 

תסצאנרז״ אין אינםעתואנזיע .יןיין
art r טאי ערשכמר הוםעגדער דער ' i• 

 העד׳מר די «.38« נייער א םוץ אנםאננ
 ײײסען זײ ציםערעז, *-amp? א?« פון

 יא־ םאי npoenp קוםצנדער דער װאם
 np־up< א?« םח ארבייםקר די דייס.

 חנר נדױס וױ באװייזצן tx Tt גרייטצז
ort pwuw r םאצידאריטעט a ארניײ 

מטערמגעצ-סראץ אלע םראץ סלאם מער

an *ם אין ;  iw .Wbdo p oי־ ־? 
ac ■(״׳■a־ r»  jnap דארס oan סיח

ד (ניט יומונד־פרײגד מ מ  סיו פדײגד) י
an יזיםעז גזמזאנם  TP v a nרבײם ־« 

py נדר JTTQ ptret -• 
. * up די תוםט p p u a p u ײם» »t 

 ידולדטנוא םיס מוק איו ניימס re ®ר
IMP op rn נדר. «ום  T» WPP• n 

מ y&v ״מענשען אריין  ממד און <ײס מג
ע, tts לימיז״ עלםעךע נע ם מנ זײ מ

an שםייכל׳מ a  4 w u e3  -iwזיי־ די ־
ע  Tan t» גױסיג- נים הײנם םיר נ

tpapn יוגעגד־שרייט• נדין oan ר זאצ  ני
i;שמןודם״ די וױמען געהן w זמך no 
 מןחןנקם, פרײגד-מ^ס n הןומנן םען

jptaa r e  jpn (0$ יונג״«» dp סיד 
a »ח «o w ptp a אײן o rםיר, וייס ־ 
tat אזױ r e םיק״׳םריינד vvr־ 

a מיס epp »ון ■a m אייי צירט re 
. ־.ap* אין ג?חלל

 אויבערסאנ $הן ןןרויס געה איך
r e  dp ,tpd נים r e  op r m p  n o 

איוע באנרים איןי ײיט״צ־. םים׳ח אין
jnwp re »רית איהם בעם און

ײן ניס תיל איך — —vFfiiP י*ין «
T ער זןוגט t *אי

___ — • ״ f װאס פאר —
y  fc-fc a y ^ a  a a v & a -־ y y w  A k k k . ליעב• ים1 ויי האב איך —

tu y y a y— וחןסזק
 א בק איד -jp»npo<* דייגן —
ײ re אאײדיר ־. Japp סית ניס זײנימ ז
— npaa נאם r e. םית דיר, סים 
p5a m זײ םריינד׳ an ׳•גײ־ די ליצב 

אדסיקמן גרויסע שרייבען זיי און דער

W»י  T ״ »i ^אינאױעגי M id 
o םאנםיי טיין a  re ^תמ• a n re־ 

Dan T» יים* a ׳ «ז סראכם»  DVpQ ם
reo סרימד סײן סיד re1׳ tat arm 

a ניד סיד *יוזם r m *י r e  *a •oai 
r e  m p  p a n  opre 9>m w a n 

p ra n a  a  pnne ברייסינ םים jrarea 
re  xm jtv o מו נים מיינםסל י pm ז

npna r n a  map® np ײי «0 m an  r e 
r e  t *  r e  P o e m m  t* זיד v זױים

atm ניי «Dpn a n  nw t
 סםרים קאגאצ סיס pnan סיו

wnu און Mps םיסעד אלץ tw סמחנו 
ן ויי י םעגעעז, םך v גזגהען זנס ס^ל• ו י

y t y M k  ■ y t M i y ־ | |a a y M ר מ p נים רעדס פרײנד סיין ן m ,די
p y t a y a i f t  * y A  a y a y y y a y y | W |  f w y w i  W W  M iער pk מוױיגנ^ אוץ פארסראכם עפעס yy y a y  y * y -- — ■»■ ---- מ ניסז איך ס ײ ע ק נ זייט. ד

םק קו מהן כדןא״וױי• w סיוי םידי
m M y ^ a W M D A  A y y y y y y  y y y  y y y y v y _  קא־ םון וױנקזמ בר׳ייסען דעם אריבער

ל בראדוױי• «ו סיהרס חאס םסדיס מ
ana ,oreanana pna* opסיכה קיין ־ 

Ban סיינע פאסירג^ גיס p m an ך ל

re ארבײגג dp איז v ipian ^צו גױמ 
ar־pmp| ארבײםזט■ די m m  pHt re,־ 
p5« re די ta יײ m*» «י  ipopnptwa

riM״TPo ״»t m m Jptn m״ppup np
r ־.wtfpnpi איז a  w  re נױטיג נים
an « םיד װיים װי םעלדען jpj«t אין 

lptpn הינזיכט jpuaipt^ װי ctpnat 
m. אונזער w איצמער יײנמ םיי pup 

 DP tM ניט״ הײםט זיך, םארשטעהם ראם,
אדער יאהר א פון piano א איצט איו

 tscapptpi re איבע־בויעו sta — צװיי
מל חיבש a ipnp’npj םוז  — ipvia'בי

a iy םיעל איתט צו זײגען מיר tpnpj- 
 ג׳ד איז dp ויען זײ«מ םיר אײדער טער
 זיי־ םיר וואם nao־on 'p*D און װ?ן.
 ta ,jnpt םיר jptto נעהענמ?ר פי?ל גע;

pnputa רייהען t jp>at״t נצך npap 
ta AVD&mi צענ- אלע םון אר^ייטער רי 

an־ m at נצר וײן npopa ,םאראיינינט 
 ענםוױ־ ipdpd און אתאנתירט בעם?ר
npnip> p?m re ארב״טער די קעלט.

np"t ,jpopnpDi’a paJptn m an
r a  ibdkp ,ײער1 ר?רזעלבער ppiip אױ 

. 'rnJpnpn
 a~« אבער זייגאן ארבײםער אצזנ ניט

 tpnpernao pa tpnpt p^a ניט איינינם,
tP"t־jpompoim p, אלע נים am tpnpt 

 tPD פאראײנימז״ זײ tto ipd ?נדזױ?ל.
IPs ;pp .)npDtnaD tp p n  »t tto 

oan דןוך טאן a  ipjpttp ארתוננ, נייע 
a אענ?ן בעם?ר ? jpo ipp פאראײנינעז 
 a*«־ a אי'ף ארבײםזןר ipoao Pon־u די

אײניג? ? לײן8 צוקונפם nm פין נראם

Tru* translation •lad with 
Postmaster at Kaw York O tf 
AJ>r. n , u i t ,  aa ravutrad Or tOa-4 
at Congrats approved Oct (tk, 1 
known ns tkn "Trnding wttk 
Enemy Act**

jpo גיט re  nnpo שםונדען אכם iao a. 
pa לימ80אי n  oan איינמד חמירומ 

 oan ־ana ,iao אכמ־׳פםונדען ta פיהרם
p tr re נים itipi, ססריײ ארבײםיװ■ די 

pa .jpp שסאניען n  oan חמױ־וע 
 ארבײסם־ jpnitoD כט8 ן8 אײננ?םיהרט

pi<i«k pa iao ,אינדוםםוי?ם npia 
 pa י.1אוי יסipiyn tptmita 1 ארבײטער

 ר80ארבײ אלזג כםעם jpo״3־m עננלאנר
m וועאכע די — an אכמ — ארבײס. 

po’rti s  pa pmoo םייצ pp אר־ די 
m בײטער an אאננ ניט זיך tPia^enm 

a זיבען ipi«t " t pa iao jm itor נים 
iPPiaire ,ױי צוםייחמ taa־oppt jmp 

 ארביי־ אם?ריקא איין ארבײט. שטונדען
p tr ipo ׳פטונרען אכם ארבייטער פיעלע 

a ,םאנ pp*pt8 ?ױני־ ארבייטער נרויס 
 אינםער־ די אםאלגאםײטער, די ווי אנס
44 8 ipapn Jpiarpi ?אר* ׳פםונדינ 

 װי )נם8ױני pi’i״a אין pa בײטם-װאר,
 אויך ipo רערם — ױניאן טי'נ?רם די

oppt 8 iPiptt ארבײטס שטונרינ?ז iao.

4|re  Hmta biq אד pa p’ta מ  d$vd
a די  ja m  a  coma ר מ מי ײחד ?  ן

op^ q  9jnsnu *an פומער, סיט a
a ,pnrap re  w p נiBora poppa

* r’׳ m  pn> מ1ײ*יסיו איופץ a ו,5־
r a a  re  pmipon p t prtp$ אויפ׳ז

y y y' 5 '־ i M w y i 4  y y y  y g y tw  tans .■ap ־ הענם די®Ola 
‘ •p m  ipoapo pa poai pn *npn

Ayjm. y y y y  y y  ( y y a y  ^ a i y y y y y J i  iy|^yjy^^H|||yLy^E^ ױמר מ ?יי נ סן סן v if ױך רזקס ן  i f
r ויים e ד ל  tPI’W TP *י mnao מ
 . •TP pa נ«י re ־,ta■ a םיס

am T a8 ־>turm ona m po.r.
m  y  Dm  ■ ■ ■i ■ v ■i m m ״ n ^MHfyyyk vA y y y y y y y y y j y y y y  און ימורזיכמיגקײם r ® פאדנעס אקי

poa pa oiap tic tpmacpi.םאנילס a t 
inn t o  wpp בײ pa ipoapo ip i r 

i  n  r e  ipdidippw  t i״oan oopi P3
- - - - - - ' ■*' y ^ y y 4y * y y y t y y y y y  m  y y  * y w y  y ^ y  t אטאסאביקס. די פון ארויס טםײגזןן

lw פריינד םײן חאצט איד  oops 
a npi איבער נאס jpo ta  .oai a איז 

dpbp re, אויםנערענם  tp tnym i pa
yam a y  . ̂ y  tL  -y ׳ A i l M m y  * a y  a y y ^ y m y a ptppir ניס JP18BP1 p’P. אי DBP1D DP

pa r e  jpo pa oiPTDpp a opisai 
ל םי  ftm ? pomitatvta...■ די פון מ

m זאגט וד  nm pסםוס ־ : »tm «a
a בעסער אעבע;, מיאום a םוים׳. ׳פענער

 •־8 איצם סיך oan■ םרייגד סײן
p e ta l. מערס לזיפסםי וואנחין ip ^־ני

 ־aoaoa a ־«wp a p>«n a oian זין,
ptpp pa a איוזם ipn t» אמד־ כיל, ’i 

ע סינום ע ײ opos םיר יי  סעא־ jre נ
T a •pips נאסראכט oan o ta  om 

onpi 1אריי אוזין, pp Ta r e ניס oat 
om־ipi'diib om tw  riipptp jp

K
r pa p m  dp j n 
i re  {pram pom«*p 

w ipo to| וײד ■ re

y a y  y y y m ^ y s  y y y •׳ t y y y m fi'D ypMPV ! אױןי
ta pi’iip»r’>3 pa* 

^י וגינ^ מי  o jpo חינ
>jpap 'שסto r.

im  iptemtp . רי 
T«i TW IPP*P PB ׳ 

pi םיס pipptip ^םי 
pm יי» ^ מ ר  inpi א

om רייך־מקליידעסע
» »a y kl-m  l a  ■  Qmmw די מםייכמן 

j  ipiat ipotai סי , 
pa po צײבעד׳פםײנ 

tw די t״oipn pim 
poai| ׳פםײכלזנן ntp 

K g ': rp ia i a ,pirn a . :ipap 
Mr dp ,t k  npt ipilap a  t w 

P3*w a פיידעל r a r e  laopua 
a  0*0 tau ao  opi'ru  ipd אימפ

י .Dpn ברוינעם

Tw  iw tiow  optp

ita dpi שסרימס 1צלינ1פל r
siaB״a ,ipnpi הייכ?ז ou 

tw ,taonpim ipo ד ?anw ova 
T» |PPtp tpnpo ia■ a .iw n 

.ata
t r  ?*tool’ll oan.״ip o 

ta omo איתי־ .opm  tta oma 
?,4 rn r  'm an  pm ■a ta ׳

w ^ :ffl׳ |otp ,I888 יױ ?ז1ײרי8חונחנר«די 
im  pd o tap ta₪ ipm■ 1נױיםע ^ t’tpiai 

tmanpt tPD?anp»a ra  ,p'PttaJTi 
ttD DPiiiaP ip onp  i» i ria■  pa 

tPO'nnt am 8צי8אינס?ת 1ארבײטע*
. n  m an omiap tptpn Tta . t a

■tto ipnpoena די pi'i'tootatiMi או־ 
ip i'tt imip? p?a p t ipo«s , ; פארסר 

p?a po tPtitimae אלנעמיינ? די 01צי
pa .ipo»ma אלם a ל811םיפ im. re 

 אינםערע־ Dipo״3ia די ttt ?יים1אײני .
tpo, אאם a 1סי סימײאצ DPonaT?ao 

om re תלאם 1ארנײטע tpoataaa r a 
e tp trnatm״tpomp am tPip מאי 

o r o?a — טוכ tit 3 דיia״tta — ipo 
iao jPtP’i  pa אתיםשטעלען tta pi” K

mipia■ pa?prn אין im  .imip? p?a
ipomp טאי pn Dtiaipi oan י*111 די 

po 1ונ1אײני1םא pe P'PttDopo'iao די 
 אכם אן םאר ״ipup? p?a tto אריבײטעו■
tpi'iitov נײסס1א tw iao ו8נ m ia* 

•tpanpia# p i
Tta די tip podppi־8אינםעמאצי ״

1891 t'a  ?pom — ipdpi« 8P P?ai 
t — 1893 pa t ii» re -״tpi םאי־ די 

ima?p tmanw o i’Jtoiaa tpuna?
*itotrosa opi ipo'ta .tp tia r  tw

tm׳ 03a ,i לל,3ח itot 380ארבײטם־ 
1 mpo pup ipp unpiaeוײן יט P'P 

ia t utta? ארבײטער אלע p?a pe 
.imtp?

1 t'8 P3?Pt0811י03י P?P'D JPIPtt 
B pa .(pimpiaB ipo ''3 ia mmia־'

pD'tii a t'a  imip? p? סײל pb 8 דיD־ 
iit3pipptpioo''3ia tpiptt tpunm
pim ia pa ,tmanpi tmpipispt pup

— 11 .tPi” t — ap'ipoa ipg'taײס 
iao tp oai, אבי a״Tt tPotati, אכי 
tpo^anlao ײי tpotp am r a  op 'tta

iptiw  .tpuwn pa tpnpov t o *
•ia dot *we

tas pomp oai tpnpi tw  oai 
ptpnm oam san t •  oan ױ .taa s 

jtaaw  b o w  |w  D'ta ddw oatt lap 
oai וױ tw .ipoatt ra n w  ?pbhp a 

t זי w  dpw מי אױס pptpoap a וױ ן

ip o 3 ״ ia  pipiia pa טאנ o o 3 ״ ia
upjrnp״ip "j ׳»נדזו pe נע טאי  ipotpip im  גיס m סת/ ו זאגען דיד איך וועק חנםiu3P האט 

^ םון ל$נע\ א סאכאן אלע ײ מ ו י ו  א
 נאר ניט זײ וװיאען םאראן איו עם און

אויזי. מוסםערס אפילו נאר שניידעד,
^ tk *׳’ — san t מיי k  m a

T> a ta a« ?יענ, גים נלאם זײ p t p 
 וײ טעג^אן, טיכםזינינן זי^אן זײ םון

די און תײן גלזןזע^ א אפס וו םרינקען
a a ^ a y y y -  y  y a a s A  a  a y  a a a k םײדמך, אן פרגוען it גרױזאם זיינעז

a jy  y y A y a  ~ - a a ^ A s y  a y ^ a L  i s  A  y y y , מגן איק איז חאלסעז זײ םאר- און גוו
y k ^ ^ i y y  y y k ^ ^ y A a *  y y A  a y y  y y y y y yםרויק ארעמער דאר וואונדען .mm

y ^ A y  ^U^^A^^aiy y A s a y t a  a a a ^ Aד פאר רדים וחןרם פוײינד. םיק  ו
א און •נים ליוונון א האט ער םריסמונג

T אינחס וועלכע אױמן, עענע פאר t ־ . * ׳
A y a a  A  A u a  ^^.^a a ^ a  y  y y y  a ̂ a A a A A y  ̂ y y y v. •18 אפט ta  ptp Ta -איהם pa זאג :

— m a,• ־גדײ*־, פמינד «p3 t
Tpy i r  a Tta t p ! ׳ —

t oan tp o a ita״jpi פלינתער
pomp n  tPii'iBD ,m 'ta p i■' 

a  ut ,p?ao ia■ Dan orta tP?im
jj''P

ptumpie'ta ta ,?m"o Dai
3?”D1"11 ,BP3 |W n tli ttB P3 

o?«pim :
.oi'Biao t d  oan ip — 

1Pt8?nat twjnti a o tap i san
pen a twnpi ,m ײ חײם b ג

roam  jh*v  pa o«3iapi ,ppb?p 
ta dp'djpi| 1םי *ta ts  tpnpi ra 

opua Tt ip oan omsai .ou 
ta op■ /סײנ■ םיי m tv tta 

oma ביס W 3an Ta iw tP3'?ipi 
;ootop פיז t״rpi Dan ip .rtn tp 

optr ip ta tm ס נעכ״מ ױד « ח
w u s  ♦ — l y | y  i | t  ■ * w i a  « i m  t i i mip׳j ך r«viwJ]t u ײ tr irrwrt•|) יןיף

r» nta re איהם םיט  oanpi niutn 
D'w tmattPi tw dp םלחםח an» 

to «ט,18ל1ם ippp?o, im.״
 < ־בײז ippw tPoai?aD די

tao )put' om ייי ײי t tpe?an 
a  nt opw ip tw. tpo'nt* tptat 

«811 ou 0"ti |w  opa iPiPPaiv 
•tao

9 A tw  to re ia i oan w — 
tao a — ? ם״דןל  I ” ia  T t omo

oan TM איהם לויםםםו ma 9WJ
m s a o ra  su ao ,■ot? ata tw 

.jnpi ip  t a
n — ? tnpi tpta? onw — 

om  oan tw ,u  — ,?p t »o oai
D איחו־ o’W-oma וי ? ina םים

ta p?a jnpt opw יי o 'n a i tap 
ai tw tPBtawsow tw •t ta 

pi *tta oan *to a tm T סיט t 
tp optt pram pr-uppi. optt ip 
pnsai'ru om nr tpotpia iPtto 
K i,- . . - .tao tp ta« 

tao im - מאכט i w tuna■ a 
t tP0?an upn pnpire •tPB't?

.DOPO
tpoo'?a» a ^מסג 'im  tw

opn o''pi'D3pipi n  .Tt onpitp 
.tao nt oan trem

oipipio'ta tw ■ויײנד םיין
נט8י

 pa ,mp? p'oo a t w oa ־—
p?a m as *  ,'ia?aP'0B p*ov a ■ 

t a p o  p w  iao tpoipon r e

ni m יב1 — יא. — a  ,ip T a
w יי?אךP38o pnipon| 16 און p 
.;mjr»an «1 IP3P131P pnmo און

ti — האםם Da pitatrtit3  a 
tw erwM Piia o ip k rf. .*ia? 

Wp אםילו ניס איהס פארקאזס כעס
n*o ota? i ײעז זיד, זענענעז r

a a  a  *a a a Aa a A A Aa y^ A  Am jPW סחנא ד< ארויפןעדיז l^D Tt
:rw . iw l .v ג» B״**׳* «י a p

a Dimntai jpoan po'tn pe נאוחד 
uu םח a ־ t?3'?ooatr?ptpi tPD'tu 

tpu T'ii?aoiP pn tpp ,oa?p ױ oan 
tPn ,Tt tpptpona can •rta וי IPP

oiPBP ,opw oipio ip m די  w׳
jpipn םיר re  “VO, om “pptpoap,

j'ipnpiw  tpin?tnae
מן סיו חג וי  פריינד . םיק •־׳ ניי

מ־• סד א סיר פרזגנס ^ע מ םי כ תוי ם  ני
איך יעבען, םעגלימן סײן ווענען מיינמן

i* א?ע פון ארבייס?ר ?jp?pn TPTip 
im  ipi”p tw ות?ס .tpnpi *n oan ip 

p?a re  ?Kowap oaniae r a  oai tw 
1 .ppir pa r a  im ip?י ipo” 3ia 

ttrupotp om tP?pn imip? p?a re 
ta ,tPm ao WO tpoenp אײײסזו־ רי 

pr?at קאנטראלירען w to o n ra  *i 
3ia,״m w  ?aioiaP iPo אינ־ די

wrioon8* ״? im pnanpi ptr tw
W '1 re  lilt1*־P? Pl'l'W JIB TP0” S

tm,־ om re imp? im iptph tto iptpo”3ia jp?aia'Panpoi'a .סלאם 
proanp ,utta? im די םיס *oipttd 

p?a |pi<i''aiao optt ,jpuutt? ײ-31א 
t opn ,ipo** באניייחמ,18 בײמי optt

tP3'?11P .Dtp tP0'*11tP 1PDP3 ” t
-na ip**» imipow tm ip ,reoap

qu m הייםם an ipop'a ta ,oai 
 ־pi?a P'P imip? p?a םת ipo״3ia י1
o״op oo” n ? tpim m at pn?a3 pi, 

m an ipopw ta י1 ניט t” p ipo«3ia 
iao t”opi?8 tPi"t P3?pit tpopipoi'a 

tpn .o 'i o'ttpi ?imip? p?a םיט 
n"1־ r a  ?,up m a' i'Dי re  linpiao 
D'na iao do''3*w tpi'inotm* אן sa

ia■ mptita m an ,tmanpi o?porpi־
ipnpor ןךן ?imnp ניס -im  »i”opi 

'1 oatt p i'prw  oai tw  oai ta ,d'o 
3ia״m or «t oan tp ,tmmaB ipo־ 

tp ?pot a tpnpi t't?3 r a  dp .m 
jpi'i'w iao 3 דיia״-ip? p?a ttfi ipo 

•i'3ipoattp ?at iP3?ptt utta? * ,im 
3ia jppiai om tm״ra  bp .oa?p ipo

”ipa דאוסס • ״* 3ia n  tpn ,wo im  t” t 
: iB, tPipiae |p?at imip? p?a re** 

1 (pit tta >ipp?po tpo'ttp tmי ia־ 
a tpsao ip?at ipo 'W סריט ooipmae 

im  nr '.jk 1?ציאליסםיש8ם op jrpt?attm 
ta ,tmanpi tPop?ra3 Tta t'a  'M זץ ao־ 

 DP'Pat'iana ארבײטער tta ציאליםטען
tmP' re אנד? ip om tmP” D tP ta•

p* ׳3 n  •ao ipo־ .p”ioo tpi'iaoi'w  pt 
omuap tPonp opi out -- םת om 

-p » iti r a  ?aa'Panpoi'a tPO”ttP 
18' 1'0*'11 t't?3 IP11M1־» — ?P'B O'I

tw : ■׳T '?rw טיט tPi'i?aw am ־8■י 
oatt opi* ■ ױ p?a opd3 tto ipo” 3ia 

?o?an op .osaopisip tpaan ipiip 
8't ?ip*p? opes tpnpi ipop ארױםצד

מ נױי מ רציג מ ^ געויען סםזײם די  
דו י ווױס» ז בראד פון ליכטינסיים ו  

מ אנמסלתדזןן תאס נאס װייעו ײ לד ס נ  
פ פרײלאן. זעחר װעד איך 4 נעם איו P& 

אײב *רעם, אוגםערץ מױעד םיץ אין  
ל איד האכ נים נמות קיק האס נ  tv

». y y v s A  y y y a ,  y y  y  y•T אי ארעם  r יי דריקס
TM re  P8?3 * TM tpnpi 1*0 
u*?pi?d . T t tv r«n  in» wa?3 a 
vipoapo ip״ ttia i3  put- fptsmt*
^ ”Pi*o3*? o* a  re  D?pu*moiig

ײ ״שילדאן אלאדלײ חמאראציעס, אמוק
r e  ipiv” b ,פייערעז tPBoa? p im,

m רױסע otp, ארץ נלעוזןר ראזעוחנ Tr7j
o*o •art״tr?*? t»  f t a  t•

tp ?po'o a tPttPi אר־ י1 םאראיינינקן ■noirosa ta tie utimaB די
ta *1 tptto ?ip  pS* *n mpo .uu־־ 

”mpo ; 0'*upitp t ײם׳ס־3 t ipop'a 
P?a re  iPO”3ia *1 tPtto ?ao p?a *n 

ip iip? איינינס.1■א יייז ipo ip«i w 
v ■a . .oipnai ra

oo”3ia tp n־iao אלס ?p?a tto utt8 
*on pa .imip? ,p?a ttD ipo”3ia 

pa ,na? איז דייסשאאנה t'a ,t 'iodp 
8i oi8i t'a  ot?'a'P8o tp v- pauta

PO 3'ta 1P38 ,O'I IP] 0יי31א ,0יי31א

 op"i a iao *)■cap ip״t אין ipo״3
tta ip” i ,a  iao ,)pap? impopa tta 

opn ps?pn ,u tm a ipdps ניט tpo'tt 
*ipn p'p po ,po'ia pa P3'*i pw pb 
ttB ,pop'm׳ pona pa ipo ?סאייטא

po)ao a tna t'3 iw.?
ta — ./ ח ? T ta ta to npi מך 

wb ,nw tw ?poiao om־ o ta t i 
n דיד p)**m Ta pני 1סי  tan TM 

j«po a tPnP) om_
5 5 ”pn איתר ta חויד^ ער1 *ער~ ia M” t• 

tP«*? ייז a ,גיומס pit* איחר mpo ״ער* 
 m*N •tppi'ieiM jpipp a{• נאװאוםםזיין

tpi'iai opi its. optt באװאוססזיױ IPIPP 
«i ײו נ*י ײעיעז p• רעװןןיײזי, a י n 

חד גי*® • a'*ai ip»'0D'ttap?a3 a T ti־

W־ Pft tpl'W im  re  - סינג־סינג א>ן
t'lMB וויינגען סען  optt tpop•■ o׳»pottpi

tp*'tt> oip 'tn  •i tta זיי — nt לחמו 
vw י.יגעי8י יעי .tav'3'nan

̂• ftn מייל לע־ גאנץ אוניעי optt חגי
pipit oipovts *pit ]pa,] ראחיני־ וועא*

 !רייח״סנ אונזער mainpwta ta׳•
tv■ ?•tta ,n:■

*׳ לץ8 '«v»—v ]t■ tnpap t
r e מז ע  op ]pit ,]pipe tptvBpn לי

n■ ]pipit eo 'evaa ■aaw  ]«  optt אנם־ 
n* a׳  tw  tp ב t ' װ״ a p p  tpo ■pn i m  it 

ip םי■ נ*ר i ••בנ דלוי  IPMwpnai o׳iw ז
י**ייז-8■

mp• re בירגער t'ip ti'3  pip• tta
nryn mim onto ejw ■יענלם סי *V3

ipip ipaipv ■םי »opr .ipoipvan ipw 
tm-vpti taBparaatKjpi tr i■ איו.ם ty*a

T« npoenaB — ? oan tw —
- J)*) r?a 

■pit oopn n  ! ou ia i tw — 
iao tm׳tw oii3*e 1* ?יעבט18פ tw 

,IPona Dm tpopnae oopn tw psm 
w pnan?•*3־”•p?8o lPO

t?tr a *n T t ■as tk*־tpn re  pi 
8 ?po’3b•יס»י?ט t a  tk ויי ip Tt 

tw ,tmpBoanaB וױמ a tw  onw 
ta re■ <ג3ל*י  o'tia tPi”oo oan ia

אמאם^ביצ.
t'aoim — וױ זיד tw opw ע?ענד

U k u y  | w l | v k | y  b ila M flk  m a a  a  y  a  a  "a a  s y y a y  y y ׳ yWy op די מיס ס סעם אוגזקרע• אויס קוקען 
ס ת׳  ipoapo tw prwop?p •*t |8n םיי

jttn a ta  m  tw ־n re* מנ  iריי
*.i  D'W tPnPt dp i*w ?'ia■ 

> — •m ao ,a ?וױי ti” t vrr׳^*T 
t *i tw pod’hbs) i״  tP* .ר מ  — יזי

eiat סים םרייט־ םײן ,t a  tpr*3 ata
onw re  t a  t a  nw m?pn ל8תיינס 

oipnpi ou. ■ . ״. .. a
ou T t tPo ota? — ,בארױגען —

.T t nt *n opos tk  ?poito
re  i? tr *n ra  oai — דיד jw 

ou ip ota? — ,tP3”ie» o'isn pirn

 •־־a■ י*ו tpo «ptt ipn׳i» : tpo זאגפװאחליגער א. פון *עליעטאן
ti 1« — ■gran re  tPM'w it tt<MP*•

tpipa• ]ביסלןנוזייז, או — ••!ttsptaa 
 JHW בײם ןיW7pv 9 וועחח װזןסם דו ויון
:אווי »|n ודעס $ס אז ,xpo זאגמ ״-

T רחאי דיינעו־ גז^ודא סאסע דזןר ביי  V
y y  y  y y  y  A A A y  a  a a  yfc I r e i D W M i d M i  y  sA V y y  M lדדינם לזןבזןן דייץ ■וינ בומזםיםען, דיססאן 

*ין — ני* אוינ »רן ;bwmt •אד׳ן זיך
i אײיז •ייד

^ .
— A A*y A y a s  y  A-----y y A A  • ^ A  a L  A u A ,  . L a  A» .a— jm fipjn■ בלײבען והגס■ דו וועז •יון

n y y y ^ A  y  a  u  a A  y y a y « |  flyMMiוזןץ און מי באאפיסען, סעיןו דעד 
 נאיאואאואאיפ װיפיעל זויגןן, זאלסא

ן *ײנ^לינגען זאלס■ דד מאווזנקעס י דײ| י
yyMgd^yyyyayAy^y^A £ a . .  y ^ ^ A  yg^^iy^^y^yi^yyyjjyiyyA rjyy|^yy^|AyAayy^|Syaעי ז״ןוממייפ> קיגדעח*ןד ר מייי ת ״ו  יי/

 קיג־ ײח 1»י »ויסםדינמן זאלס• n איגפ
ארגזנא װי*יזןל »ן ירסוזימנגמיי® עדרעעד

y a v M y a  y y ^ y A A  a y  y y y y y a  | a yמ דו אווייגאדײזע אגדערע וווץ מ ד זן  יייי
 1אי און מנמל קיײאי׳ײמ i»n *ין אאייעז

ך, קינדעחיע <ןוון וײמן  **P גדי אוןולן
ijppfw irfP אי| יערן9על דײנע פוים אויף

 Jvrwroivmnn ד» •יימנייאילייעז כיי
f זײן ווע• אאץ: irn r יאמלידאג 

T¥*T* tp*9'J]W 9 p וסימ װעם עס t
an tpipn/ װיייעל as IPD tw  a t a* 

r e  u rn 'M jjrtp u n  tta ■npaan m w
A ^ A ^ y  fcAA A A â a y a a A S y y y ^ yfWTTT יייז f f t f .אמיימגי^נן P9 

r ta ta P■ ן» ta r o  t"P t«  •vanr 
jr'm •ס־י^ליכ? 'ts

ט oft jw bmw דעך אן  מי־ אא11 גןו
ןאסמד 9 ייי| לס»9ז מ ■ *ויב י״ימס■

וױיתר, אין נ«לי?א«יע  כרענגש און אגעל קומם און קומט עס
 חנװא״ אואר אזן ל״דען 1אי «רות ויך ®יט

איבערקעחרעגיאען. סא*יאלע און לו«יעס
 לע9 טים ״■ר*חיביא*ן״ ךי סײן אין
 או;־ איחרע אלע םיא און ארעקעגם איחרע

םעגליכקײםען. מעגליכע
ך און פז*ג א נ«ד ער• דער און מאג א ̂נ

True translation filed with tho 
Postmaster at New York City oa 
Apr. 2&. lfiifv as repaired by the Act 

of Congress approved Oct 6th, If 17, 
known ns the “Trading with the 
Enemy Act,״

5*. . ״.  * ׳ T . .V  a י   i  ■; y * * ' ;  , » > 1  v  • *

ווזנלנע וועלם-םלחםח, גדויסער דעי אין  
םיר חאבען -י- גזממײטז נאר־װןס ויו  egn

 און nlb»wi ןרדנוגגס־חיפזער, געזעץ-חיטער,
/ געמעגניס־ײעכטער.

 אוינגעייתרמ •ראחיגיאזאן.װעפ אז און
 די 1אי וחגלעז לטנד, ג»נומןן איבער׳ן װערען
 לאםטערן־ די •רעסט כרענענדיגסטע םאםע

 די און #ן^גרן^־סלזיעם די און סלויעס
סלויעם pjnig אלע און עס1®עלע*אן־סלו

 באגקעמ tt בײ זי*ען װעם איחר »ז און
 דער־ וועט גײײ«ען גאנ׳ן דעתעד אײן אןן

 זןגלבסגד ידער םןרד *ו לוםם אי«ער װעקען
 קענען גי• םעחר לוס■ די איחר װעא םארה
 אוי^ און םראיען גיטערען דווכ׳ן ל^ען

 טעל- *ו חאבען *״טוגגען ד« זועלעז םארגעז
 אי?ן איז :קעמ9ב דעם און דעם *בײ :רענ

 *װײמע דאס וינען, •ון »רן« עולם דדיאעל
 די און זונלמםטארד נאג#נגעז איו ײמהנל

p נאר גמראמעײעסי ויןי חאבען איבעו^גע n 
ojn» נו»דײ רעתער די חאבען וײ וואס 

*חאםוו\ עולם אײי׳ן אװונקגזףייקמ «ענם ' 
 קזך ני• סעחר iyo װע• •ורים אום און

iyi םאזח די וײן מק;יס if no וזיסען 
 טרדני׳ן יון חםנ׳ען tpn»M« חלוק דאם
 4יאתר גאנץ » ווי «ונקם ונעמ. ijro און

pvfmװעפ םען און םײגי׳ן םיא כירות ן 
 jD'san די — •יהחןר ױן גבאים *אר מאכען

 דאס װי יונקא תור̂ז אםחת אום און
 בײ דעם אהן njni c™f' קײלאנדיגמ גאגיע

 ן *m ♦יגען גים תורח די קײנע^ nprס סעל
 ס»■ ײד •חנײ געח ווייל •א̂ז לינקער דער

תי ז יי ? חאיצעז ניכומגרען יויי׳
 -9ל דאס אדן וועלא די װעם ?וי9 1»י

•ראחיביאאן. !יליעכ ײעחמ ^־•nwi* 1ב?
איוצ■. געגען 4מיו (pcsoyp דעראאר און

 אר־ *רגאניזײ־טע די מװ־אאזגם דעמאר און
 נעוד־ װעט ײ •י אםעריק״• אין *י9בײאעי״

ח ®זז אוינ רזניואלןאיע״ » סינעו ײזג• י

בירגזיין pip* או< iprua fpip« אוןאון ®אראמאכפ און קאלט נעביד אטעחן
tpno njm עחיליד• p%• tug ipvirHpsל 

ײ9 »יז וכרים ל9®י ורי9 און i•« י t i  t «  * r 
 IP3PP זאל 99VB9 דער כדי נקבוו^ מיעל

ipm^ips ך  »9י כדי ן1א ענטרויקלען. און-זי
^ ipo npn ,tp^m יינקטליד זאל r q r r 
ip 1א* i r ךחאו חויז^  ,1ליםםי9• 9 עןלעך
מ זאל ער ■־ן געבעז• אנטוגג ״

tin דאר tpn ,Tpotersa npn npgmr 
ח .tpngMr ל9? ?עיאר •n און ב י  ipo אוי

npn ך if לגאל« tiPO'nv^ איי  sp*xufpi 
 npn איחר »ון אויםאםאגיל »ז «ון tpדpמ

tn ip ftsp trqm n| גאר nm gnr מ^ ײז■ 
^ •9 »••! npn ■p«iipד י i און • t  npn

אוםמ1געו »לע  ברי- n»n #רומגעחמען נים ?ײ npn ק״נערדער- זיד •pn חילסאז if חאונונג, § ראן
 ם1אי npn קײגער |1א ד?נאאוס.ייל חעגדער

p קײן מאכעז no זײ in 'm iirn n a r 
JiiBpn’ תיעער ײון npn ו! if  n•! h i• 
 |1א רחמות׳דינ״אוםגאחאל£ען. אזוי *ןןלען

Tp:»*p 1 זיי װעמ n oאיז זײקען p in ii 
ד npn קײנןר און *־עחרען. ײ ig« זי  ז

מן גי» ײ סי חארץ. ביפערע ד«ס אוי
 אויס- «לוגג1«ל npn יראחיבי**! מי«ל
oלpװ g ניכאערען n i3» n»n n.

| pngpw npi« ילאץ דעם אןז iד ר  מ
 קאנקי־ ײז1 ■ארגעחסען ?ינער װעם לון״

מ »«*״$ די — יד-ײקע  טאן npn י1 י
i «טערעגדע^ארבײ^1« ועלבע די f i 9 אויןו 
fיל1ױtיר?pn̂ן ipD ^stw pom ן1א gn• 

1אי 9עלב11 ז«, — «»יעער מיז־אזנעלען
ispo יסים n i  noדנוך י9נ •עםעי׳ ־

 non די ניט wnf װעלכע זי, ילגסן9י9
•p n  rnnapir און הרעז9י hp־*ip, נאר 
^ז לעבען דאס א• קט9ח אי ל.90 אײן סיט בנ

, npi op ױ  װען ײזנלה̂י קליבע9אי 9 זי
ן ן י כי חי חן מ npn י ח ^ ג נ ײ ז tpipn א י י

tpo»iff און npn 9 די rnt9 ״1»וי «ל?געז 
ip? לג9א ff .ing רי- יאחר לב9ח 9 «י» 

• יאחר לכ9ײ f» 9 חלר׳ •npn op ,ipnp

*9oi»n די |in pw*op*npm די «יעס:
3'pn. די pw’D pgn^^f יליזא*יע11«י 

ngn ך1 סיט  npi וון טרײחײט געבראגם י
;9ואי*» ^ 9 pn^:fnnn *iלי »«יע1יווי

npn ס ל טזן ףי ^ן  «ון חעכער nggnw opi *ו
npi און איגזיימיד tpwipo npi ngn אר־■ 
jmmov m *«9•קל i ,״

W 9״  *f1 יזי ipn tnipipi• דיײ
tpחלילת^ ז«לעו• םריעז ipn און i;n » ra a

ip װעלס« ײ i Dmpom npn דיך ס99אי 
 ?,'op iptm oopn n און לידען.9נ»י־9ק
ײממ ירopn 1 םלן י#יעל1י  •ייגהען pm ח

npn ep npn ,npi 1 • ג n»_ליוױיליד9ײן 
*r t  im  p r n  nw»» pip? tm* .ipopaist

ip i סריט npn ijp tn דעגולידט ipipn 
ipppirpi n o  ipo npn n tp* ײ • 

v. ipapi Btsoppps i? o : tP3pn m n p i־״* 
fin etinpppi — ip'irtpn •געזיעגט ̂p 

ngaptr p •  jnapiepp^•• מז א  • *«׳ םיר ז
tp דערװייל^ p m p m ס׳ז •י־ייסי׳ג םי

ipw דען■ און גײסם. np ד* «דן *ויסוידוק

' npn h^jfnpi fig אוםעםום tpvnps 
 •אסירט אנוםעלטען npn op Dpn סז?לב?,91

ן י ן ״װס?לp 9 י י ipo ipn dיל« י v ts 
epu” P m pi npn׳I'rnn  npnnpt opi n3n

•up npn ni ■1 A AA A S a A A  A sa W k iM  A•;IPipm ipipn
״93969 «9 אסעדסעל opsp• אין !?לטען

p pi ך,9ז opn נים נ«ך א?ז mpnpi -גע 
1 ipipiס י i^pn י1 ינ  ן1א ^n p 1י

tp ,ipnipl npn nvpp מען npn אויסגע־ 
1» i י  pרp1כtnלp ו9יי1(י ח«יקז , ( ו ^  ב

^1באלײכט ipn?ל?קשרי :יס  p^p םיט נ
•!pnn ״M poiipniomאיחד — אזן •״ 

 עס ל9ז חונם םאזוגע׳גער p r|pipi ןלט
no •1 איו «וסס l ipn:דז9§ארכל מין 'tn, 
lip^ אי•: ד9אורז י1 און ז?ז.*9ו*רל ױן 

v;/. ./ |.99יגי9|
ןווראװיגחט ipn npm די ip און

•״ "J^pn ipi ' 4 11• יוייימײס י1
ח  ־*pi און סיד. ipspnpp ip3״*pn י

np nVpft ipa»i •בי f^pnpi p^? דע• און 
 ארבײסמחיא•^ •i זיך ס1יגאגי?י9 ףיג^•

 און ippijnr די tpmiwr חדיבעו• אזן
oni39 pn ip^m ד♦ מלל *ח pfma •אײײ
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א־־זעלדיו• םון

*dp ה*ט גענען גרעפמ פון 
 םדרגח די םםײם נוי*רס אין

ר ע א ע ר . ע ט ם נ ו  ד*ם ק
 װ*ם אונטערזוכוננ די באוױזען

 *לב*ני אין *נגעםאננען טענ די
האאנע, טה*מ<ט*ן'ט סענאט*ר

 נעוואאם איהם ה*ט טר*םט ק*ר
ד*־ םיאי*ן האאבען * טיט י&׳מ

 ןןו ביא 1ם*ר׳ שםיםעז ז*א ער נדי
 און נוי*רס אין סאר־םעיר די

8 *דער 7 אױף 5 םון שגמדט

 איז אונטעחוכוננ די װ*ם צזאיעב __
 און פאאיטישענם די נ*ר װײסען !ייטיג

 ײער, ײער, אעבעדיגער. דער נ*ט אײן
 װיי־ *אב*ני אין *איטישענס8 די *ב«ר

 װ*ם װ*רט יעדעם *ז נעוױס, ד*ך ים׳מ
 דערצעהאט ה*ט טהאמפסאן סענ*ט*ר

 נע־ ד* ויינעז עם אםח. ריינער דער אי«
 איבערצײ־ צו באװייזע אוםשטאנרס נונ
 טהאמפ־ םון ריכטינקייט דער *ין מן

 װ*ם די אםיאו באהויפטונגען, םאן׳ס
V3*n) ווענען ידיעה ברעקעא הײן ניט 

a n ס*רײ רי אין ם*ר קוםט עם װ*ם 
 דער םון אםעמנלי און םענאט טון דארען

 אונד די אעדזשיסאײטשור. נוי*רמר
: די זײנען באוױיזע שטאנרס
רייםט טראםט קאר נויארקער דער

םעיר. גישעא » ס»ר
-«*רק גיו נעאםטע שם*דמ

 בקשח זײז טר*םט דעם ענטזאנטדז*בען
תע־ ז*א ער שאנטראקט דעם ןנדערען

מ ממ ח מ מ  איינ• שטאדט די םעיר. די ו
 ביי ז*א םען ניט אודאי וױאען מ*וונ«ר

 דער פ*ר נ*ר׳*מגיס *װיםרייסעז «ײ
 סטר*§. * אויוי העננעז צו *רױױאעניע

אע־ דער אין ערשיינט •אוצאיננ
 וו*ס ■ראיעסט, נעזעץ * דזשיסאייםשור י

 נ** שטאדט די ביי *ותסנעםען וויל
 דער 1אי דעח די נאנצען אין *םטע
 ד*ס װיא און םעיר העכערען םון םדאנע

 **p סוירװים .«*בליה דער איבערנענען
 בױר* * םאקטיש איז װעאכע םיש*ן/

o פון n דעם טר*ץ און טראסט. ק»ר 
 דעם נענעז איז עואם גרויםער דער וו*ס

 מא־ * אםעםבאי דער אין זיך גןםינט
o םאר געשטיפט ה*ט װ#ם י*ריטעט n 

IW ת*־ די זובען כקחן ג*ד
 מים םארבינדוננ אין כאנאר און רו*צי*ן

o n 1 ניא
 אױנט עס *ז זיןי׳ םארשטעהט עם

 ניט אױםצונעבען אאר־טראסט דןם «ין
 נ*ר דאאער, םיאי*ן חאאבען * גאויז

 כ** אין דאאער םיאיאז עטאיכע *פיאי
 די אזן דורף נ*ר נעהט ביא דער ווען נ*ר.
 ארײנ־ dv װ*אט געהעכערט ווערט םיניר

 סי• *עחנדאיגע טראסט דעם מנראכט
 ווער «ר*םים. ריינעם י*הר א (יאנען

 נויאחןער די ווי גוט *זוי נ*ך
 *־B און כאנאר װיםיעא מזןץעעבער,

 ז״ ה*ט טראםט דער טובות איטישע
 ײעאען זײ װ*ם דערפאר ^סוושפראכע:

? ביא דעם ױרכםיהרען
 *איין זיד םאר r* איז, אםת דער

 אונטערזו־ די ■*איטישענס די דארםען
מ  צי כדי געטאכט ווערם «י ג*ר ניט, נו

 די מאכט ײער עואם. דעם נארוחינען
 *אײן •*איטישענם די ? אמםעחוכוננ

 םארא*־ זיי אייוי שױן זיד t*P IJ« און
 ארונד *זױ ןיף זוכען וחןצען זײ אז זען,

 װי וױים *רויס זאאען זיי t* פאאמז,
n  .m v דא־ תעז אונטעחוכוננ גאנ«ע 

 וױ מעחר ניט ווערעז נאטראכט רינמר
אינטערע־ יא איז עם װ*ס פאםןדיע.

םהאס•־ וו*ס איז באאןחחןנד .און.ט
װיאענריג, ,גים מנדיג4װי ה*ט

 חדר: פו) סוד וױכםינען » ען
i t* ** פ ר נ  ם ר v ו ו ט ע

ן ע נ ן ע י ו א י p«* נ i 
 האבעז גרעםט גיט מעז t* ט. י י

ניט סען *זוי ווי *מר נ*װאוסט\

 *א־ די ניט םיאינ^ פאררוימיבמר
ipommo װענר. אומעטינע די אויןי

 ה*ם תויז חנרבײאימ * פון ןרנעץ 7 ,
 .אאי זינגען *נגעחױבען פ*נ*נראוי

 ת*ט» װ*ם נ*ך נ*ט, םײן ,נ*ט ,
 *אוגאיננ םיך ה*ם עם '.1פ*רא*ז«
n«n t«נעט*ז v ח*ב איד אין 
־מװײנם.

אעזער, האחוינע םיינע *וױ, און
ד*ס

 וועא־ פון םוד, א געװעז איז נרעפט דעם
 ,איײ די באויז נעװאוםט האנען עם «גן

 דעם ח*ט טהאםפםאן .“מענשען נענע
אנטפאעשט. םוד

ווע־ ווערטער פ*ר * פריחער *נער
 טהאמפסאז םהאטפםאן. םענ*ם*ר נען

 סראגרעםי־ * *ז. עם רוםט םען ווי איז,
 עם “םטײט ,*■ פון םענאטאר וו#נר

 טחאמפט* צו אונרעכט *ן נעװען װ*אט
 דער געווען איז ער t* דענסען, *ו נען

 האר־ םון *נענטען די װעמען אײנציגער
 אונםערקויםען. נעװאאט האבען טראםט

 אײנצינער דער נעװען טיעאײבט איז ער
 נתי־ *ז* *ננעבאטען ה*ט מען וועמען

 דאאער. םיאי*ן האאבען * — םוםע םע
 טהאמפ־ אײנפאכע: *[ איז אורזאכע די

t*o באיק דער פון ט׳פערמאן דער איז** 
 װע־ אין םענאט, פון קאטישאז םוירוויט

 ־tv װעםעס און אינם ניא חענטידער מעם
 נעװי־ צו נויטינ נעװעז איז עם שטיםוננ

דורבנעהן. שענען ז*? ביא דער גען
 אונ* דער ם*ר עחועהאוננ זיט פון

 *ז *ן, זיף זעהט קאםיטע טעחוכוננ
 םו] שונא ק״ן גיט חאיאה איז טהאשפסאי

 רײ־ געאאזט זין ח*ט ער טר*םט. ש*ר
 *נענט דעם מיט נעגאננען איז ער יען.
 יארקער נױ די םון א״נעם צו םר*םט םון

 1אי ברײדי, ם. טחאםאם םאננאםען׳ ש*ר
 צו נענז^געז אויף איז ער *רײן. הויו

 נע־ ה*ט און טראסט קאר פון אאיערם די
 דער אין איבערציינעז זיך אאוען ײ*אט

 קאר־םעיר העכערע םון נויטװענדינקייט
 נויארשער דער םון װאויאזיין דעם ם*ר

 גוט זיר ה«ט ער װ*ס םאר כאםעאתעתנס
 נ*ף איבערהויפט איבערצייגען, געאאזט

 נע־ *ננעבאטען איהם איז עם jjnv דעם
 ם*ר ד*לער םיאיאן ח»אבער » 1ײ*רע

 זאך. זײז איז ד*ס — איבערצײגוננ דער
פיש... *אעראיי זיר נעפינען ים * אין

 נע־ איהס םען ה*ט *זוי װי *בער
ף איבערציינען װ*אט

 גע־ אןז םען *ז אודאי םײנט איחר
דיר ״נא נעזאננ)': און איהס צו שוםען

 ,ביא?׳ ם*ר׳ז שטים און טיאיאן ה*אבען *
 נעהאנ־ אםשר טען ה*ט *זױ ! חאיאה
 װען יאהרעז, יענע •אין *מ*א, דעאט

 * י1אוי *ננעגאננען איז נעטען נרעפט
 װען איצט ניט *בער אוםן, *ראזאישען

 *ן פון םדרנח די דערנרײכט ה*ט ד*ס
ר ע א ע ד . ע ט ם נ ו ש

עדע־ איז פאאיטישען דער׳חיינטמער

 *י ם*רשם*נ׳מ, גאײו ה*מ ער '*נבאט.
m ז װ*ם ד*אער בױאיאן האאבער  מ
נע־ באםת איז םארגעשאאנען איהם ה*ט
 אונטער נ*ר נרעםם, וױ םעהר נים וועז

 ה*ט טראםט סאר דער נאמען. שענעם *
 בײ אײנאײנען נעוואאם אײגענטאיך

 .פ*נד ד*אער םיאיאז האאבען רעם איחם
 נעימבט שוין ה*ט ער און “פאנד •ײן
נעוואאט. װאאט ער װ*ט איהם מים טאז

*ףבייט. שםיפעא ?ונצינ * װירסאיןי
 די מראטט רער ה*אט אומזיסם ניט

! דיענםט זײז אין אאיערם בעםםע

__________אינ<«?
 די 1» אייגעם יעדען
 *זיי ח*בען. דאחמן זײ שטיםעז םעס

 זײנעז װ*ס די םיט גאויז םעז האכחןאם
T פארגיטנז *ו מנונ אײנםאוםרײץ שוין t 

 שםעחן וועאגע איז טייגונ^ אײנצגע *ן
 **איםי־ די פון 5ש*נםר* דעם אויסעז*

באםעם. שע
 זײנען געזעצגעבעד םעהרםטע די

 הער־ פאאשטענדינער דער אונטער *בער
 «וי ט*נצמן און ב^םעס די םון שאםט

; בייטש. דער םיט tvptop יענע ווי
* -

פרױען-װעלט
בעדריק. רא«ן םון

ע די ד נ ע ק ײ ר ם אן ם פ ע ל ע ד ־ ט ע ל ד ײ  ם
ד איז נ א ל ג נ ע ד י ן נ ־ די או ר א פ ױ ג

ע ־*םער ה ם ר ע אנ לי * םי ט ם פו
ם. ע צ י נ ם א פ ך ו א

 םםתםא שוין װייםען אעזער אונזערע
טעאע־ די »ז צײטוננען, טעגאימ די םון

םייד־ די — דערהוי»ם ם*ן־»רבײםער,
 כםעט פון טעאעפ*ן־אפערײט*רם, די אעד,
 1אי איצט זײנעז^ ני^גנאאנד, גאכץ

 I* פיהרען זיי װ*ם סאמןי, חגר םטרײה.
טע־ און טעאעםאז ניױעננאאנד דער געגעז

ערנ* *ן און שווערער * איז ק*םפ אענראןי
 ארבייטער די םון םאדערוננען די םטער.
און שכירות, אין העכערוננ * : זיינעז

 ארבײםם־שםונדען די םון םצרסירצונג *
ניי־ *רבײטען װ*ס טײדאעף־ די ם*ר

 גזטע נאנץ ה*בען םטרײקער וי כאכט.
 דער האםוי. דעם נעוױנען צו אויםזיכטען

 ב*ט- on* און אין םארהעהר טעאעםאז
 די «*ר*אתירט. ענדיגמפאאש איז ט*ו

 זיך גאמיחט שט*דט־*דםיניםטר*ציע
צװי־ פשרה א מ*כען צו כחות *אע םיט
 דעם נרעננען איז צדדים, נײדע שען

 םון נ*ווערנ*ר דער ענד. *ן צו םטרײש
װאשינגט*! פון םאדערט ם*ם*טשוםעטם

 טעאמם*ז די אינערצונעמעז י עראויבניש די
 ם*ם*טשױ םון םיםםעם םעאענראו* און

ש*נםר*א. שטאאט׳ס דעם אונטער םעטס
פ*ר־ אין םטרײס דער ח*אט דערװײא

 שטעסס מעחר *אץ איבער זיו שפרײטען
 ענגאאנד נינ די אין .שטעדטאיף און.

 ה*בען סאנעהטיסוט אין אגיך שטאאטען.
aטעאעם*ן די rב*שא*םען ם*רם”ער 

 נענעראא־םטרײס * אויןי *רויםצונעחז
*פריא. טען23 דעם *רום

חיױוען, נױ םון איערײטארם די
 זיו ח*בעז ברידזש«*רט און הארטםארד

 רויסנע-א 1אי *רגאניוירט שמיאערווײד | צר א.צורסואט פןוזר דאפאנירטער א«ר.
 פארנרעכטער, דער מעחר ניט שוין איז

א איז ער — םאאון־קיפער װאואנארער
פ*־ םאאגענדע ה*מפ*ניע דער צו שטעאט

די םון צוריפאנשטעאוננ די : דערונגען
נאשטימוננ די ; *רבײטער *■נעזאנטע +—שעכעו * jib שטאמט ,סאאעחש־םען״,

m

 כאאיידינען זיר וועט ער און פאםיאיע
 *ננאטען סשוט איהם װעט םען װען

 צי- *םען״ ניט זיף םארקויפט ער גרעםט.
 תיג־ * p* וואו עתעץ חרןה, in* ניש,
 געװעהנ- די ווי ם*און, * ציםעריםון טער

 איהם ם*ר נאםען־םרוי. ביאיגע איכע,
 I* עדעאערע, *ן ױערען נעשאםען ד*רף

 אטמ*ס־ *ן — אטמ*םםערע עםטעטישע
 טײערען **רםױםע^ באומען, םון םערע
 און רײד זיסע האיידער׳ רייכע איז װײן

 «ריםט*קראטי- 1ם»ר,* װי — חניפזז,
סעטרעםע. שער

טר*סט, ק*ר דעם פון *נענט דער
 נעוועזענער אונזער נאכהער און נוירס,

 ה*בען װיטםאן, טש*ראם נ*ווערנ*ר
 םענ»ט*ר *נגעב*טען ניט חאיאה

 ח** ז*ר *t* נרעםט. פשוט טה*ם*ס*ן
 עראוי- ויך נעקענט נים בייחן■ זיי בען
 געזעא־ אין שםעאוננ זייער צואיעב בען,

שאפט.
 פ*ר- דעם *ננעב*טע[ ה*נען זיי

vjpsדעם פיז ג»טען אין םענ*ם*ר, ן׳טען 
 ערוועהאןן איחם העאםעז צו טר*סט, קאר
 װיט־ םטײם. י*רש כױ פון נ*װערנ*ר אאס

 *ז ערשאערט, איחם ה*ם אםשא, ם*ן,
 קאנדיראט ■*סענדסטער דער איז ער

 םארזײ איהם ח*ט און ג*װערנ*ר פ*ר
 ווע־ ערװײאט זיכער וועט ער *ז כערט,

 אינטער־ דער םון היאױ דער טיט רען
 אנדע־ און ם*ת*ז ׳ט. ר. ב. די ב*ר*,

 חנם ם*ר שטיםען װעם .ער אויב רע,
 איז ד*אער 1םיאי* ה*אמר דער ׳ביא.

 ־נועפט *אס ניט געװ*רען ם*רגעשא*נמז
פ*נו. 1קאמ«ײ * *אם נ*ר חאיאח,

 ,צופיעא *בער שוין איז טה*ספס*ן
 נוי*רק׳ןר די םון םעט*דען די אין נעגים

 כונה ריכטינע די וויםען צז **איםישענם
, זייערע•

 ה*ט נעז*נט, ער1 ה*ט װיםםאן.
IW *נב*ט זײן םיט ערגםט נעםײנם ניט

 םינימום * םיט אוידסטאנדארד א פון
 22 םון טאהםימום * און ד*אער 10 םון

 שטונדיגען 7 * און ; װ*ר א ד*אער
״שיםט״. נאכט־ארב״םם

 דעם *ט אין שטריר שעכסטער דער
 ח*ל- טוטיגע די םפס, in* איז, םטרײס

 טעאעם*ן- די — םײראעןי די פון םוננ
 טײ- דער םוז ארגײט די *•ערייט*רם.

 ס*־ דער איז ,םמיטש־ג**רר" בײם דעא
 גאנצער דער םון טײא וױכטינםטער םע

 שווער־ דער אויף און טעאעם*ן־סיסטעם,
 דער םת טײא שעדאיכסטער ^וון סטער

 עם םיםטעם. חןר אין ארבייט נאנצער
 טיידעא ׳די אז םאסט. באהאנםער * איז

 י*חר' דרײ ־ צװײ * *■ *רנײט װ*ס
 * ענםװיסעאט טעאעם*דא*ערייט*ר *אם

 Yin נערוועךקראנסחייט, איז עם װעאכע
 די װ*ם וויירעננ, **שװאכ׳ןנדער דער

 וועאכע שנעלק״ט די און אנשטרענגוננ
 *פיאו ה*בען םוז ם*דערט, אגנייט די

 א״־נתיםע נערװעז. געזונטסטע די י1אוי
 דער *ט דורןי םאראיחןן םײדאער צ*הא

 זײ און הזנתנגם־יןראםט, זייער ,*רבייט
 נאנצעז זייער אויוי טויב פארנאיינען

אעבעז•
 טעאעם*ד דער נעהט ד*ם *בער
 איז איחר וו*ס •I* וו*ס װענינ ק*ט»*ניע

 טעאעם*דאפערײ- די *ז איז, נונע י*
 ד*ם נעז*נט, װי זיינען, װעאכע ט*רם,

 טעאע־ דער איז ,שר״םעא״ ײיכטינםטע
 צר זיין גימר װ*ס ז*אען ם*ךםיסםעם,

pn ה*ט ק*םי*ניע די *רבײט. דער נײ • 
 צו כא שודם קוםען צו נעזוכט דאריבער

 *רם9**עריי די םיט םארשטענדינוננ *
 גע■ טוחא איחר אעצםע די *בער ה*נעז

 דעם יירד ה*כעז איז ,םובה״, די ווען
 תשױ םיס ,1ױני* זייער םון פחמיחןנט

 גובדהעױ־ דער נעענטםערם *'ק*נאר, אי*
 מ*ט* די *ז םעאעם*ן־ק*מ«»ניע, צינער

o,,n^ דער פון art^ j־>*D ױני*ן
יח

 די ביז p*i*ao*p דער םיט שטענדיגוננ
 םצנער־ די פון אויד אוידם*חנרו»ען

 .Brum 1ג*ננענענע גיט װןלען סטרייקער
 *רנייטער־ס*איד*־ הייםם ד*ס *ט /

 די נעהאנרעאם ה*בען *זוי איז ריטעם,
 אוערײט*רם, ־ טעאעפ*ן נױתנגאענדער
*רבײטער־םײדאעד. *םערישאנער

ד*רטי* ׳ם1אי ה*בען ו6*נחןר׳ נ*נץ
 ,נ** די געהאנדעאט טעאעפ*ן*םטרײס נען

ר פון ד*מען מיאי*נערםקע בעאע״  נױ־ ת
 ‘ . נעזעאשאםם/ ,חויכער •*רטער

 טעאע־ די זיינען נױ**רט אין אויד
 אויד 1או םטרײס, אין ם*ךא*ערײט*רס

 טע־■ נױ־ענגאאנר זעאבע די רענירט ד*רט
 — נױ**ום *בעױ *ניע.8ק*מ אעם*ן
ט איז — געדענקעז מעז ד*רןי o ני m 

 שםעדטעא, *דער שט*דט *שוט׳ע סיין
 פון םיאי^נערשעם *אע װאו ■א»ץ * נ*ר

 .אייגע־ tV3*n ניו־עמאא;ד גאנץ כםעם
a* .*אי> ה«טפו » ל ת ײ ו  פארגרײגג*! \

מ לי ט  ,פ*ר־ ד*ם י«ןחר. אין ם*נ*טען ע
מ פון באשטעחט ברײנגען* ײ  בעאער, ו

ײחניP jn*3*o*p טענץ, םארשײטמ  א
 און פאירט, םארםיהרערישען צירונ^ *ח

 פון אויםשםעאונגצן םארשװענדערישע
*fi הינט,  ra w ,אזעאכע נ*ך און םערד 
 *בער אפעירם״. .ס*שעא װיכטיגע זעהר

 װעניג נ*ןי הפנים זיינען זאכען אאע די
 פוםט־און־פאסני־ מיאיאנערסשע די פאר

 אעבען גאנצעז זייער ה*בען װעאכע צעס,
 די «יך האבען אוקםום. אין גענ*זיען זיף

 איצט מח־יעשה׳ניצעם װיאדע ראזינע
 טעא״- די פון םטרייס דעם *ן *ננעכאפט

ר ד*ם געוואאט און םאךטיידאעך סנ  אוי
ד םיםעא * נ*ך *אס צען  אםווירען, צו זי
ײ“ם*ן״ םין נײעם * ה*כען צו  1ח*בע .'ו

 װ*אונטײ״ באנדע * אין *רגאניזירט זיף
צר צו 4*װע< זײנצן אדן רצך  ר*רטײ י
 .עהס־ *דער ׳טעאעם*ן־סטאנצימ נער

 עננ־ אין עם רופם טען ווי — “טשענדזש
 ־dVp דער *ננעב*ט«ן ה*בען און איש,

 טע־ *אם דיענםט אוםזיםטע זײער <אניע
י אוי«י אעפ*ן־איערײט*רם  פון *אעצער ו

םײדאעו. םטרײסענדע די
̂עארב״ם ח*־ — אײך מ*אט — “,

 * מיט נאנלײד דאמע[ ד*זינע די נען
 זײנעז זײ װען *בער, דערםאר טויטען.

 ארויםנעסוטעז ארום שטונדען ■*ר * אין
 וײ ה*בען ,עקםטשענדזש/ פון׳ם צורית

 נעסראנען םײדאעןי םטרײהענחג די פוז
 םאר־ שוין ס׳איזיזײ הבא׳״־אז ,ברוך אזא

 *א6נ*כ* ירואווען צו חשס דער גאננען
״פ*ן/ אזא ה*בען
p״i דאזיגער דער ייחשים^עעי 

 םע ווען נ*ר נויטינ, גיט זײנען *אסירונג
 םטרײשענ־ די פזן האנדאונג די פארגאייכט

 טעגער־אר־ די אגבי טעאעם*ן־םײדאאד דע
 םיאי*״ די 1פו האנדאוננ דער םיט בײטער
 שוועס־ ,אײנענע זײערע נענען נערשעם

 םעז זעהט טעאעםאדטײראעך, די טער,
 ?א*מן* גרויםען דעם גואט און הא*ר

 שא«ר צװיי די *ט צווישען אונטערשיעד
 פינ־ בײחן, זײנען, וועאכע םחיען״ סען
 אײן ר*סע, אײן נעשאעכם, אײז פוז דער

. נ*צי*נ*איםעם. אײ) און אאנד,

ע ש לי ג מןן ענ עז ®רו ל ע ײז װ ״ ז א ר מ ר מ  פ
עז ײ ם ר כ ע י ד צ # ר1#נ ע ל ״ * ענ דו אנ  ת

אן ר די מון ש מו # ת י ר ע ם װ א מ ו ר  פ
ה ע מ ײ כ ר א

 םרזיעךארביימער אמעריקאנער די
 באצײ׳םענם עוין האבען ^רגאניזאציעס

 םאר״ זײער צו גרײםעד זיף ^ינגעחויכען
 ו^ום קאנווענשןון, נרו^צר ?זםעהענחנר

 םילצחגלפיא אין צוגויפמוסען זיד וועט
j- ױני. קיםענדען דעם j

 העריער־ צענםראלינאציא^ע^ ו?
 אמערי<ן«נער אמאנחירםע די פון מאםט

װיכחןנם ״נצשיןונאל רי םרייעך^רבײםער

K -י־•

/

אײראצא. אזן אםעריקא םיץ סרייזען טער
הא־ מחיאדארבײטער ענגצישע די

 פארטרע״ זײער אהצר געשיקט טױן עןב
 קאנװענשאן. םילאדעלםיער חנר צו טער

 טע־ מערי מיס איז פארטחנטער זײער
 ״בריטיע דעד פון םעקרעטער הארטור,
איעג״. ױניאן טרײד וױמענס

 מיס איז לעבען פריװאטען איהר אין
 לאנג ניט דעם םון אאמנה די פעהארטור

 גע״ א ענדערסאן, ס. וג פארשטארבענעם
̂זעז םון׳ם מיטגאיעד וועזענעם  פאר״ עגגאי
 פון אײנער געװען איז ער װאו לאביענכ},

 ענגלישער דער פון רעפרעזענטאנטען די
 פוי טויט דעם םיט פארטײ. ארבײםער

 ״אינדע־ בריטי^ע די האט ענדערםאז טר.
 פארלארען פארטײ״ לײבאר פענדענט

 טרײעסי־ און פעהיגסטע איהרע םון איינעם
פיהרער. טע

 רופט זי װי (או־ער, ענדערםאן מרם.
 אליין איז מעקארטור) סים איצט, זיך

 ענגלישען צום אנדידאט4? א געװען אויך
 אלגעמײנע לעצטע די אין פאר^אמענט

 יענע אין איז וי ענגלאגד. אין װאהאען
 צװײ צװײטע די ארויסגעהומען װאהאען

 םרויעךקאנדידאטעז, מעהרערע די שען
 זי װאס *טטימען צאהא הויכער רער לויט
 סעקרעטער אלם געצויגען. רעמ^ט האט
 ױניאן טוײיד װימענס ״בריטי״ט דער פון

 עטציכע היבשע שוין זי דיענט ליעג״
 צײט דער אט דורך האט זי און יאהי,
 בא־ ענגער דער צו בײגעטר^גען פיעא

 צײט גאנצע די עקזיסטירט װאם ציהוננ
 ״נע^יאנאל דער און ליעג איהר צװישעז
 אמע־ אװ ליעג יױניאן טרײד וױטענס
ריקא׳/

 איצט זיף געפינט פעקארטור כייס
 וױכטיגע אפ האלט זי װאו י$רק, נױ אין

 היגע פון״ בעאמטע מיט ?^נפערעגצען
 ־־און ^רגאניזאציעס פרױעךארבײטער

פון ארבײט דער אין מיט םלײםיג העצפט

בעידגרין.
R :האםיטע םפיסערם f | P^

 רענדן ;טשערמאן םײנבערג, י.
 װאלמר^ מ. ;ט^ערמאן װײס

םצאװאק, ;1 אאק. פון סעקרעטער
g? אאק• ר^זענטאא, שװארץ, ;3 jp l 

נאאדבעמ.
נ האםיםע לאא
 H עהחגנצוױ^ טשערמאן; לעפקאװיץ,

 ׳ • *48 אאק. ׳טנײד, ;1 ̂אק. אסיסטענט
B'־' סאטפיערי. f f

: ר^םיטע אעפארםײשאן
 '־ל אסיסטענט, קוק, ט^ערמאן; װינער,

 ., #23 לאק. דזשאקאכינסקי, ;17 לאה.
י סאוצקי, ;48 לאק. װעלארדי, שהאנפעלד,

 צאק. סיפאינגער, גלייןמאן, ;3 לאה. טער;
a א• ;9 w, .הײטאן, לואיס ;17 לאה 

 בעס, םאריס ;23 אאה. טאטשער, סעם
 לובאװסק/ נ. װײסמאן, לעוױן, ;35 לאק.

 י. ד. ;48 לאס. סאטשארי?, קעסאער,
 ה. ;64 לאק. דז׳עיאװאנ/ דדטיאקאסא

 ראקטיט, ס. מײמאן, ב. בלעק, ל. בערסאן,
 ביגעא״ ראםאעלא, עספאדטא, ;48 לאק.

.355 לאק. אײזען
קאמיטע: מאון אור אוט

 לובינסקי, טשערםאן; לאנגער, ל.
 ;3 לאק. װאנגער, ה. ;1 אאס. סעקרעטער,

 יצאק. שװארץ, מאהס ;9 לאק. פיק, אטא
 .דובינסקי, דײװיד אעוױן, דזשוצױס ;10
 ;11 לאה. םינק, נ. ;1 לאק. פעראמוטער, ס.

̂ד, אײב. ;23 לאק. סילװערמאז  םרענק גאי
 אראנסקי, ;35 לאק. מען, ^ואיס ^ערמאן,

 טאבאטשני?, קאראיצינסקי, קעם^ער, א.
 ניזא דעסט/ ;48 לאה. דײט׳ט, שטרויס,
 קאנ־ ס. דזשענערא, לוקאסטרא קאראדא,
 אנטאני סאלםיעטרא, נונציא זיאנערי,

 גינד דזש. ;64 לאק. טשערטוארטא, אגלי,
 שיפםאן, קעאער, ה. יאנאם, ל. ה. בורג,

ישער רוםיש מאסיטשענקא, ברענטש; פו̂י

ס אנ נ ע פי ם םי & : ר
 קאזאן, ; טשערטאן לאפלאװיץ, פ.

 פיגקאװ־ ;17 לאק. העאער, ; סער,רעטער
 ס. ;11 יאק. ברעס, מ. ;23 ראק. סהי,

 ̂א* גאאדנער, דזש. ,48 לאק. גאטונאאע,
.9 לאיצ

ס. : קאמימע אתאױזאציאנ
 רובין, דזש. ט״טערטאן; טעטץ, ס.

 שאצבעמ, ק. סשערכיאן; אסיםסענט•
 סאנ־י גאלדבערנ, בערקאװיץ, ברוינפע^ד,

 בײצענסאז, װײךבערנ, שפילמאן, דערם,
 פייטער, הײט, טאזעה, היצײנבערג, בענדער,

 עט־ אײז/ננשכאדט, גאלוב, לעװין, ה.
 אײדאענד, ה. גענדצין, פײנבעת, קין,

 לע־ נ. יצעװענסאז, ד. האררויץ, ל. גאיצד, י
 סייצװערטאן, דזיט. אודאה, דזיט. װענטאא,

 י. .1 לאק. סטודענט, א. שטערעז, דזש.
 .9 ל. פיטשערסקי, בערנשטײן, יאנג, רײך,
 טאלץ, דזש. סלװערטאן, פישער, ;9 יצאק.

 קאס־ פאסעטס?י, י. צורער, ל. פאסכער, ע.
 דזשיײ גאיצדין, אייב ;17 אאה. טענאװיץ.

 לאה. יצעװענטאל. מאריס גאצדסמיט, קאב
 בענענסאן, ד,5גא ס. פעסט, ם. עטקין, ;23
 קאפיצאן, ה. קעצער, א:געצ,.גרינבערג,1ר י.

 טאסקאװיץ, ;35 ^אק. כיארגאציס, נייטען
 דע־ ראזענװאסער, ;64 ל$ס. אפרינסקי, י.

 איװאש־ ברענטשן רוסיש־פוילישער סעל,
 דזשיאװאני, בעאני קאטאז, ;48 לאק. ?א,

 סעפע, יןארטאנזא, ארטוצי, טערמיני,
פיציפא. אגאזאלען,

ע פיכך^ט ט אפי  : ק
מאטשוגאר־ טשע^טאן; ברעסיצאוער,

םעקרע־ סארנאאיס, וױים־טשערטאן; #סי

אײכנער ;35 אאק.
ט נ ע ם ל ע ט ע ע ס ט י ם א : ק

גארענשטי^ מ. טשערמאן; זיגמאן,
 טשערלי^ר װײס נינםא, ס. און
 װאר ;סעקרעטער םינקעלשסײן, מ.

 HD פריזאן, םײן, טש. שאװסקי,
 W בראדסקי* ;17 אאין. בערקאװיץ, םין,
 שוסטערן שוױיגער, ;3 צאח. רובין, װ.

 ;48 אאלן. ראקא, ארלאנא, סטײגהאװיץ,
 ״64# לאק. בריק, א. ;10 לאק. שטײנבערג,

.10 אאיואא שארפ, בארענשטײן, מ.
)17 זײש אויןי (*לדס

,נײזעל־רעסט״
הײםט

־ מ ע װ ק ע ב !ט י י p כ י ל
- קלײן איז

 םערגעני דער
גרױס! גען  איי8ק*מ נייע, פיעא אזױ ב*ש*םען י*הר

ש*נ די װעאכע פיט םר*באעםען, צירטע

. נערװעזיטעט. *דער שמערצען פעראורזאכען ניט ז*א און נ*ז, זײן פאסען
 פערמיידען צו נעײארען געשאפעי איז ״ג־יזעא־רעםט״ בעקער׳ם ל. ב. דר.

שװערינהייטען. אאע די

ר דאדפען *יצט ד*ס זיך ותמ ?גש*ןװ־צו עןננוײס?רבר*ס עגיימינ *אע כיאכעז מ
 קאיינט זי ה*נװענש*ן. קומענדער רער
 עט־ פוםענדע די אויסצונוצען אויר זיר

 ק*נ- דער צו גיז איצט פוז װ*כעז, איכע
 װאשיננט*!, באזוכען צו אויוי װענש*ן,
 דער אין צענטערס אײנינע און כ*סט*ן

 ה*ם “איעג ״נעש*נאא די ו\או װעסט,
 באקע־ *רט אוים׳ז זיף און אפטייאוננען,

 באדינגונ־ און אומשטענדעז די טיט נען
 פרױען־ארבײ־ אמעריהאנער די פין נען

פ*ר אעצטע די אין 1ה*בע מ*ס טער,

 זעהן צו אגב, איז, דעם םון שעפטינען.
 אינ־ דער איז עם ערנסט און גרוים װי

 נעטען פרויען עננאישע די װ*ם טערעס,
 אטע־ די פון שטרעבען איז אענעז דעם אין

םוויען.• ריקאנער
אײ־ זײן או־ך װעט מעקארטור םיס

 נרוי־ דער אויף הויפט־רעדגער די פון נע
 די װעאכער מיט טאםענפאתאםאונג םער

 פיאאדעיפיא אין ה*נװענש*ן קוםענדע
װעיען. נעעפענט װעט

כעהער ל. בארנעט
ן אפםאמעטריסם ע מ ן ד «
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אױגעךספעציאהיסמען. נעסםע רי בײ עקזאםינירט װערען אויגען

באסאנטמאכונג װיכסיגע א
 פון געװאדען אנגעםיהרט און עטאכלירט זײנען װעלבע םקװער, ױניאן 31 פון קליניקס דענטאל און טעדיקאל די

װערען איבערגענומען ,1919 מאי, וטען דעם םון װעלען קאנטראל פאניטארי אװ באארד דזשאינט דעם

אסאסיאײשאױ סליביסס ״ױניאו דער פון
 פאל־ די מיט אינטערנעשאנאל, די םון לאקאלס יארקער ױ נ אײניגע םון צוזאמענגעשטעלט איז אםאםיאײשאן די
 רינ־ חש. סעמױעל ;טרעזשורער קאזאן, ע. אברהם ;דענט פרעזי װאנדער, העררי :בעאטטע אלס פארזאנען גענדע

 די כון דירעקטאר אלס דירעקטארם. אװ באארד — רובץ, ד. און קעסטץ דזשײקאב זארעמםקי, י. ;פעקרעטער גער,
פױיז. מ. דזשארחש דר. אונזער םארבלײבט קליניקס

קליניק. דענטאלאונמערזו
 פארכד װעט קאיניק דענטאא אונזער
 ־tp זעאביגען אויש׳ן ווערען געזעצט

גע־ װעאען מיר באויס. אפעראטיװען

 מעדיקאל פפעצ״עלע
כרנגען.

מאגען-קראנ^הײמען. פאר
 מיטגאיע־ פאר אפטײאונג ספעציעאע א

 פאאשכענדיגע א דארפען װאס דער
 די פאד טרי$מענט און אונטערזוכונג
םאגעדקראנקהײטען. פארשיעדענע

 נאך 3 און 2 צוױשען דאנערשטאנ,
סיטאג.

װײנשמיײן. העררים דר.
 פון היאף דער םיט

פריעד. ה. דר.

 אלגעמיײנע פאר קליגיק טעדייקאל
אונמערזוכונגען.

 אינטערנײ־ דער םון סיםגאיעדער אאע
 װארקעיס גארטענט אײדיעס שאנאא
 בא־ און עקזאפינירט קענען יעגיאן

 א כרעננען זיי װען װערעז האנדעאט
 אין ױגיאן, זײער.אאקאא פגן קארד

:טעג פאאגענדע
 צוױשען דאנערשםאג, ארן דינםטאג

נאכםיטאג. אוהר 2 אזן 1
ל^כטענשמ״י־ן. דזשײיקאב דר.

 7 ביז 5 פון —־ דאגעךטטאג
; אװעגט.

שװאט. הערמאן דר.
 (באויז 7 און 5 צוױשען דינסטאג,

t. פרױען) פאד
דעמבא. פעני דר.

 אונטערזוכען צו קליניק מעדייקאל
 קאנדידאטען און אפליקאנטען

 אינטער־ די פון לאקאלס די פאר
 גארםעגט לייידיפ נײשאנאל
יוניאן. רואדקערם

 װע־ אונטערזוכט רועאען אפאיהאנטען
 און פרײטאנ חוץ א טאג, יעדען רען

 1 כי׳ז פריה דער אין 11 פון זזנמאג,
צײט. מיטאג אוהר

 אױך װעאען מיטװאך און טאנגאנ
.7 ביז 5 פון אװענט־שטונדען, זײן

אר דענטאא בעסט־מעגאיכע די בען

 סמעף באיטעםטיגט װערט עס
דענטיסטען. יןאכיםעטענטע גוטע, פון

יע־ אפען איז קאיניק דענטאא דער
 אין 10 פון זוגמאנ, אויסער טאג, דעז
 ש*בת אװענב. אוהר 8 ביז פריה דער
 פאר- 6 ביז פריה דער אין 10 םון

גאכט.

 קליױק. האלז און נאז דער
 בעפאר, װי װערען פארטגעזעצם װעט

נאכמיטאג. זײעגר א 2 שבת,
וױיזענהאפעד. א. דר.

 אין טריםמענט און אונטערזוכען םאר׳ן
 דארפען כיען װעט קלינינגס דיעזע

 א דעקען צו אום דאאר, אײן צאהאען
אויסגאבען. די פון טײא

 פאר אונטערזוכונגען פםעציעלע
בענעפימ. קאנםאמפשאן

 מיטא: 1 אח 12 צוױשצז מאנטאג,
‘ ■ ..צײט.

פרײז מ• דזשארדזש דר.

 ^װערען צעהן פיקכדטורס, עקס־רײ
 און ברידזש שמערצען, אוזן געצויגען

 די לױט געטאנט װערט ארבײט פאײט
מעטאדען. בעסטע

׳n̂atMufa 'י



פויצישען רוסיש םון יאראםינםהי חש.
ברענטש.

 :דיװיזיאן הארלעם
 מאריקאנדי, טשערמאן; דובענבוים,

 .35 צאק. פוז קאהן ם. און נאצד אםיםט.;
:דיװיזיאן בראנזוױל

צאס. םאצאםאז, טשןןרסא;; באביץ,
 דזש. ראזענבערג, ב. ,1 צאפ. טעצצער ,1

 ראזענצװײנ, חש. ;9 צאק. םיצאוויץ,
 צעוױן, נ. נאצדבערנ, טש. נאטציעב, דזש.

 קירשםאן, א. םצאבאדא, א. ציםשיץ, י.
 ל. צעוויט, ה. רוביז, ם. קויםםאן, םיציפ

 :11 צאק. פון סעהשטייז נ. ג*צדשטײז,
> 48 צ*ס. םשעטשערא

 רוצ־ סאנטא םופעװרייזער; קארטאנוטא
 םײ־ ב. •9 צאין. שאהן, םר. אסיםט. טא,
 .V ;11 צאק. צאפידום ל. ;9 צאס. נער
 ;17 צאפ. .שאפירא, א. ;11 צאס. פאץ

 ,36 צאק. קאהעז, ם. ;17 צאס. םרידצאנד,
.10 ־יצ9סענח .36 צאט- קיען, ם.

חי שוי :דיװיזיאן םםײט דז
םעס. םעננעטי, טשערמאן; קאםצער,

 דיװײ נוארקער דער פון םשערטאן ברוק,
 דזש. צעםנער^ דזש גינזבורג, דזש. זיאן;

 צ,־רןוזענבערג, פאצטיז, ה. אצםערםאן,
 דזש. םרידםאן, דזש. בוכוואצםער, דזש.

31 צאפ. «ן אצע ציםערמאן, חש. צוציוי,

pi&7*o װעסער, םרעמד, םריענד/ יחגם,דעם אטענדען צו םליכט אײער איז עם
 ? םישזןול ה• בערםאן, א. ;wtf* 1 לוב*װ;

 *סיסמענסון^ גארבאוױץ, מ. ג*רדאן, ס.
 א*ן גאבעא, ם. וױממסײן, ם. <ו*«א#ן, ב
 p״o יאנ*װיץ, מ• קושנער, מ. אערנער, ;9

 אצי העוײ ;17 ל*ס. גאלדמנרג, א. קאר•,
 םרידבז*! דזשעק בעאם^ז, אייבי לאס,

i מארים לואסקי, אואיס *|,n*p מאקס ?p • 
 23 לאק• וואלאוױס, ה• ;3 ל*ס*ל םײן,

 v גאלדשמיין פילי• ;35 ל*ס. םרידםאן ל.
 בערק*װת האצענדער, אײזענשסאדם,

 jo םרידםאן, ם• ;64 ל*# אסיסםענםס;
•10 ל. םישנער, אסיסטענםס. סייםערם,

)15 זײט םון (שלוס
: האמיםע חןליעןש

 העלער, טש* םשערמאן; װאנדער, ה.
 ;wfr 35 1םי טעס. האזאן, םעקחנמער;

 ב. ;1 ל*ה. םון םישער דזש. םריעד, ב.
 ווא־ װם• דרײפוס, ה. ;3 לאק. םון ביליננ

 ל*# םון סלעםין םיס ;9 םון םערמאן
 בענענ- א• ;9 ל*ק. סון םרידמאן ם. ;9

 לאס. םון םיעער איגנאץ ;9 ל*<ן. םון ם$ן
 ד. ;17 ל*# פרן אססעלראד לואיס ;10

םון האיאאן דזש. ;23 פון גראבין

:אפען שוין זײנען אןוױמקאאסען
 יןא־ אף סקוהא הײ ־— יארק נױ *ין |/

 בראד־ אןי װעסט סטריט, טע56 גמגרס,
 7.30 אום אבענד, ד^נער^באג ̂ױי•
 7.30 אום אבענד, דינסטאג ;םרויען פאר
מעגעד. מאר

S אם: ,66 סקוהא פובאיה — בר^נזװיא 
 דןין־ עװענױ. ס*<ןטער און סטריט ארן3

 אבענד, אוהר 8 אום אבענד, נער^טאנ
 אבענד מיטװאך און דינםטאג םרויען; פאר
מענער• פאר אוד.ר 8 אום —

 איהר װעט פרעצער דיזע בײדע אין
 אײך יטרײבם טיטיטערס. גוטע וזאבען

 א'ו קוטט טעגאיך. װי גיך אזוי #ײן
 אדער אינטערנעיטיאנעא דער פון אוםים
 אץ^פ באיטטיטטע; דעם צו דירעהט געהם

 פון פעמבער א זייכ איהר אז זאגם און
 דארפט איהר איגטערנעיטיאנער. דער
צאהיען.־ גיט גאר

 הויז פיעי בראטהארר דעם פאר נעסעס
 נאך קריגען כיעמבערס אונזערע הענען

 אונזערע פעהר. ניט און טעג עטאיכע םאר
 טי־ א פאר סענט 30 צ^הרען מעמבערס

 פילעי די רעגורער. $2.00 איז װאס מעט
 יע־ אז װערט איז פעיט״ דאויטערס *די
 װי םעהי זעהן. זי זאל ארבײטער דער

 אינ־ דער פה מעניבערס די פון 1500
 באנוצט יטוין זיך האבען טיאנעלירנע1מן

 אין האבעי מיר פעסעס. אונזערע מיט
 פע־ הונדערט עטייכע נאך אפיס אונזער

 באנוצט יעצכע. די זיינעז דיזע און סעם
?T פון מעטבערס געלעגנהײט. דער מיט 

 באגרעניצט זײנען אינטערנעיטיאנעא דער
קוײ וױלען זײ װאש פעסעס צאהל ׳םון

 אי:א:רעסיגען5 נזענשעז מעחרסבד• די
 קומענדיג װײל עגגליש, לערנען צו

ען ׳סידע *הײם ײנ ט זײ ז  געװען :י
סקול. אין געהן צו אויפגעלעגט
 לײכם קענט איהר

 לערנען באקדועם און
היײש. דער אץ זיך בײ

 װאס ׳בוך א געװ#יען געדרוקט איז עס
 געלערנם ק^ן ענגלי^ אזוי װי ז^גט

 װאוגדערבארער גייער, דורך װערען
 רעדעז׳ לערנען קענש איהר מעכ^דע.
 איײנפאך ענגליש לעזען און ^רײבען

גומ. ארן
 פארפער־ ספעציעל הערען דורך

 רעקארדם, פאנאגראף טיגטע
 גענרויכען קען מעץ װעלכע
 פאנאגרא,ת יעדער אייף

מאשין•
 בוך דער װעט צײט באשצימשע $ פאר

 װערען געגעבען
<*י*ײ*י*י י\ר מדייי

אפרײד
 אײנטערנעשא דער פון מעמבער יעדען ערװארטען מיר

אפעראמיטיננ. בײם אנװעזענד זיץ צו נאל
פינקטליך װעט פראגראם אויםערארדענטליד־רײכע פאלגענדע

;װערען דורכגעפיהרט
מוני־ דער אין גערעכטיגקײט און ארבײטערשאפט די

קײם״
סיטי. י. נ. הויז, בײבעל ,82 רום אין באקוכיען צו יואפי) א סענט 15(

אוירװינג װאיטינגטאן אין קורסען די
ו ז חאבען סקו?

 טשערמאן. פרײדלענדער, איזראעל פראםעםאר
ר ע ט ש ר . ע ל ײ ט

װירטואז. פיאנא ארענשטײן, לעא ו.
ציםט------------------------------------------------13 נומער ראפםארי, א
ציםס-------------------------------------------------12 נומער ראפסאדי, ב.

פארלעזוננ. שניצער, מאדאם .2
,פ____________________________ברידער צװיי די א , . c ״._
פרץ. ק. . סון נ״טארינס דרײ די ב.

אפעראם טעטראפאליטאן און שיקאנא םטאר־פריםאדאנא, םיציו, אננא 3
פאצאצען שטיינערנע א.
HB צ. י. םון----------------------------- הארוי אצטע די ב.
הבר. אין נ.

a װײאליניםט. ראזען, מאקס

 אזוי אנגעהן װעצען הלאסען םענטער ניטי
 דאם װעלען מעטנערס אונזערע ײי צאננ

ורעאעז.
ליבערטי, ם.

ארנאנ״זער. עדױיויישאנאצ

מינוט א אויןש

COLON  און םעקרעטערע םאר וױכטע
אונזערע פון מענעדזשערם

ם ! ל א לן א !ל
 די צו כיאבעו באקאנט דא וױלעז מיר

 אלע פון םענעדזישערס און סעסרעטערע
 יא־־ק, נױ םון לאקאלס אינטעו־נעיטאנאל

 בא־ די דאס קאנטריס, די פון וױ גוט אזױ
 זײערע אין טעטיגקײט דער װעגען ריכטען

 געדרוקט האבען װילען זײ װאס לאקאלס,
הא־ מיר מוזעץ נוכיער, אױפענדען דעם אין

 גאנצער דער
 פון פראפיט
געהט אווענט

 פאסענ- א אױה
 םאר־ אוםן דען

דעם אײבעען
פױנציפאל. איראן, ע. חש.

 צום פארפערטיגט רידזשענטם, אלע אין קדאסען אנענד
אנ היילעעונוירצע םעםיצאידיציע זומער א.םאבדזשע־סם. קאמױרשעל אויך א־ן קאלעדזש,  דינ* וױ יטפעטער ניט רעדאקציע אין כען

 אױף אויך זיך באציהט בע4;זע דאס סטאנ.
 און טרײבעריבריע,ה־ ?ארעספאנדענטען,

װײטער. אזוי

אין דערשלאגען צועפעם זיך װילט איהר אױב ׳זיך לעדענט
װעלט. דער

-----------------------------טאנץ סלאװײטער ב.
-----------------------------סעלאדי״ ״היברו נ.

פרץ. איבער רעדע מינוט 10 װלאדערו, ב. .5
מינוטען) 8 (פ<<זע

ר ע ט י י ױ ו צ . ) ײ ט
וױרטואז. פײאגא אדענשטײן^ לעא .6

--------------------------------------נאקטורן א
------------------מײנאר ^יארפ, סי װאלדער, ב.
-------♦-----------מײדזשאר פלעכ ד עטװה נ•
-------------------------םאנטאזיע ריגאלעטא ד•

~ פארלעזעה רובץ, ג.
ז------------------------------------------------צײטעז משיח׳ס א. פרץ ל. י. םי
פרץ ל. י. םון-----------------------------------------------------------------? ב. ו

א .8• אוןםעטראפאליטאןאםעראם. פיצױ,םטאר־פריםאדאנא,-שיקאנא אננ
א----------------------------------------------״װיצצי״, אריא, א. צ ; ם*םהא םו
םאנדצער---------------------------------•־־־'■-----------------------אצי,אצי ב.

ש, ^ ן , ! • פרץ. איבער רעדע מינוט 10 יהוא
ט .10 f . פרץ. איבער רעדע קורצע רײזען, אברד
ב .11 ק ע . י ר ע ז ע ל ר א פ , י מ ע ך 'י■ . ’ י .י ” ב

פרץ צ. י. םון ----------------,-------------------------איננעצ קראנקע ראם א.

 דװאראס־הרייזצער
םןז------ אכרון ױ

ד םרץ נ א  ׳ם
 אלס האט װאס

 צו אױםגאבע
־ ר א ז ר א ם  

 פא־ פרץ׳ם גען
 א אױפ מיליע

 ׳דיגען ממשות
-------און אופן

 םון דענקען
 ברױ־ אונזער

 דיכטער, סען
 און דענקער

 װאס לעהרער,
 אונ־ אין לעבט
 הער־ זערע
. צער.

ן----- פי א ש
פין----- א ש

ציםט-----
װערדי־ציסם

 לעצ־ דער כיז װארטען ניס און לאסאל ױין אין מעטכער גוםשפעהענוער א זײן צו מאן ניאן
ססרײס. פון םינום סער

 יעצטינע אץ ווארט שלאנ דעד װעיעז «וי עם :אר שולרען, ז״נע אנצאהלעז מעמנער יעדער ”דא נאר ניט
■ םאמענט:

וױיאליניםט
יאדא צאטאט א.
*נקאר. ב.

םאראםאטע  אײנצאהלעו זאל ארבײטער יעדער דאם שעפער די אץ קאמפ־־ין א אנגעפאנגען שױן האבען טשערלײטע שאפ םיעלע
 לעצטער דער ביז װארטען ניט און שולדען אײערע באצאהלען צו יעצט צוהײלען בעסער זיך איהד זאלט דארום און

 און לײו, אין װארטעו און ״נלקםט״ אץ שטעהן פון אומבאקװעמליבקײט די פארמײדען איהר װעט דעם מיט מינוט.
אפיסעם. די אין ענגשאפט די פארשפארען אױך

זעלבםט. זיך צו פליבט אײער טוט

 פרץ צ. י. מיט׳ן שײכות סיין ניט האט אונטעעעהטונג דיזע
 שטאט־ ;ועט וועצכע זיייןיאונטערנעהמ^נ, 'םיט פאראײזיאו(

«אי,3 דעם םינדען גאסינא. םטאה נױ א\ן כען

ש, א הו  טשערםאן. י
ד םקי, ח  סעסרעטער. פינ

קב ע טרעזשורעד םילר, י
קאמיטע םאנד פרץ ל.

סענט. 50 און 75 סס.ו$, .ו$,50 ,$2סס. :מיקעטס
 איםמ 169 ציענ, טעאטער אוירנערם װײדזש און,קונדס״ ״טאנעבצאט״ זשורנאצ״, ״מארנען ״טאנ״, ,פארװערטם״ פוץ אםיםעם די אין נאקוטען צו

 צײבאר כראנזװיצ :בראנזװיצ ;עווענױ װיצקינם 1337 סטאר״ חשוצערי שםערנ׳ם :בראנקס םט.; <אנאצ 151 רעסטאראנט, םצך׳ס .;בראדווײ
..........................................................................עווענױ. ציבערטי הארנער ikdppd צייםעאום, • י : >> י; י■ ~״־

באצײטענכג טיקעטם אײערע תױםט אםים. באקס בײם געדרעננ אױם טײדט
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True translation filed with the Postmaster at New York City on Apr. 25. 1919, as repuired by the Act of Congress approved Oct Ith,
1917, known as the **Trading with the Enemy Act״׳ ױניטײטעמבערס און שאפ־טשערלײטע אלע פון מיטיננ א

דער .םון

25 י ױניאו ורעסםאכער און וױיסם לײױם
׳׳ - ויערען אפגעהאלמען װעט .

1919 אפױל, 1DQ26 דעם שנת,
אץ ארנײט, דער נאך גל״ך

ססױט פע5 איספ 2io האל. בעםהאװען
הויפען צו מעגאיכיןײטען די װעגען בעריכטען װעט קאכייטע האוז ױניטי די

הױז. ױניטי אײגענער אן
צװעק. דיעזען פאר געלדער נױטיגע די יטאפען צו װערען געניאכם װעלען פאענער

מאלקיעל טערעזא און פאינטץ פטואדמ רזשוליעט מיפס
' מיטינג דעם אדרעםירען װעלען

• בײ געװארען געגעבען

העמסטיםשערס, און םאסעדס
 ױניאן דדעפםאבערם און וױיםם ליידיעם דער פון ברענטש

.25 אל)לאר 1
ץ : א

״איי״ עװענױ 28-30סאפינא, פראגרעסס
1919 ̂ 1&S1PD30 DPT ,W D

ארקעסטעד. ױניאן בײ מוזיר,
םענט ו 5 םשעקם העט םענט. 25 פדקעמס

 די שףן טױנקט יאהר
 טהעע, קאלאמביא װעלט

 מען האט דערוױיל און
 בע־ קיץ יעצט ביז נאך

 אויס־ ניט טהעע סעדע
ן בלױז נעפונמן ײ  א

 װאס דא איז טהעע סארם
 רײכער, עטוואם שמעקט

— איז דאם און

ומען-אהיים
 דארטעו האכעו װקןזײ צוהאלטעו
אונז. פאר געקעםפפט

 װיסםארי וי דאס ווייסען זײ
 סאםפײומחס לאון ליכערםי

 ענ־ צו פאנוס ױ כאזארנען צו או,
נרענגען צו אוו דזשאכ ועם דינען

נעמען אנטײל װעלען קךעפטען פאלגענדע װאו
קאמיקער כאראקטער ױננער באליעבטער פ־עא דער

פרימאדאנא רוםי׳שע ױננע באד״הטטע די
 געזונדסםע א,ץ כעםטע די

םאגען. פיר׳ן םהעע
 נוםער איז קומט טשאי צוױעטאט׳טני

 .500 און.נומער 300 נומער ,240
 טהע, קאאאטביא פון ווערהױז הויפט

 טחע, לילי װחײט טשאי, צװיעטאטשני
Kptp ווהייט און קאפע קאלאמביא

ן ענזאציאנעלעך י ל א ד נ א מ פ ה א ל ע ר א ם א  און פ
ארקעסטער ב«לאאיתע

פאראעזער בעריהטטער הוטאריסטישער דער
אײזענשטאט דג

פרעסע. טעגאיכער דער אין װערען אדװערטײזט װעיעז ־עדנערס
קאנצערט. דעם נאך זיץ װעט באלל א

טיקעטס. 2 צו ענטײטעלט אי־ז מעמבער יר
אםים אץ זיך װענדעט טיקעטס נאך

בענערס און בעחשעס ־
 בר, פ. ם. און םאסייעטיס ױניאנס, פאר

ארבײט. ױניאן םםריקטלי
יארם נױ םטריט. קלינטאן 134

A. DELBON
p שערם. שארפט און פיקםט e L 

 W® עװענױ׳ טע6 484-90
יארק. ניו

םםריט. טע30 און טע29 צוױשעז__
2186 $רט׳שארד סעצ•

ן ע צ ט י ל ש ל א ה
 פלײס מארקם סט. 12

רומפ מיטינג בעהװעהמע איז שענע ז*מר
הױז. *וניאן סטדיקטלי א

מענ. שײפער, & טױרטעלטױב

איבער רעזארםעם

דעפאזיטארם ססס,ססו וױ מעהר

 צופױעדענשטעלענד — ױוקאנסערװאט — זיכער
הױז פוןױויארקקליריננ מעטבער

 די און יאדק, נױ אװ סיטי און סטײט גאווערנמענט, םטייטס ױנײטעד די
. אונז. מיט דעפאזיטען םיױױנגם פאסטאל םטײטם ױנײטעד
דעפאזיטאדם. אונזערע פון אײנער אױך װערט ^

 ױניאן־קאאפעדאטױו די
םאםײעטי

 ױניא; ײ. נ. ל. א• 35 לאקאל
אויםשליםליך פערקויפט

STATE
ניבראלטאר םון פעלזען דער וױ שטארק

יארק נױ םטריט, גרענד 374
 עװענױ פינםטע 1400 סט. עסעקם ססו סמױמ. מע26 װעסט 7

 עװענױם װעסטשעסטער און יוניאן סטױמ, וטע 58
:ברענטשעס בח־רןלץ

םטאון.עװענױע און פיטהין םמ^ װערעט און עװ• גרעהעם

פרינטיננ אפ־טדדיים
 סטױט, פױרל 447
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 אין זיינעז נאכטיטאג שבת
 מײ צוױי געװארען אפגעהאייטעז גויארק
 באשפראכען איז עס װעלכע אויף סיכגען

 ארבײטער די װאס זיעג דער .געװארען‘
 װײסט אעצטען דעם אין געהאט חאבען

סטרימן. דרעס און
 גע- אפגעהאלטען איז מיטינג אײן

 לאקאל םון אויפזיכט אונטער׳ן װארען
 געװען איז דאס האל בעטהאװען אין ,25
טינג א  *ןון*  טשערלײט די םאר בלױז מי

 װייסט געסעטעלטע די פון טשערלײדים
דרעס*שעפער. און

אפגעהאל־ איז טיטינג צװײטער• דער
 דער האל. אררינגטאן אין געװארען טען

טינג  דער פון געװארען אײנגערופען איז מי
 פײערען צו ,10 י:$קאל ױניאן, חאטערס

זיעג. גרויסען דעם
 בײדע זײנען באטערקט, שױן װי

 בא־ צו געװאיען אײגגערופען פױטינגען
 ארבײ־ די סטרײקער, די וואס שפרעכען

 אינדוסטרי דרעס און װײסט דער אין טער
 טערק־ לעצטען, דורך׳ן געװאונען האבען

יןאטױ. וױרדיגען
 עס אונטערשיעד װאס׳ארא אבער

 כאראק־ דעם אין טערקען צו געװען איז
! טיטינגען ביידע די פון טער

 דער פון טיטינג רעם אױף װעהרענד
 גע־ האט ,10 אאסאא ױניאן, ?אטערס
 זיןי האבען ארע און ושטחה ״ט״טון העױטט

 םון׳ם זיענ טיט׳ן געםרעהט זזארציג אטת
 די װאס געוױגס גרויסען טיט׳ן סטרייק,

 אויס־ סטרייק דעם דורך האנען ארבײטער
 צוױיטען דעם אויף האט — געיועטפט,

 טשער־ די םון טיטיננ דעם אויף מיטינג,
זיר ,25 יאקאא פון טשערלײדיס און אײט

p» * oysy }yar
 סןי א ביי באשטיטטלױיט. ניט א עפעס

 איז טשערליידים אנװעזענדע די םון
 פראגע־ א פנים פאר׳ן געהאנגען איינםאף
האבען ״צו : זאגט איינער װי צייכעז,

געװאוגען?״ ניט אדער געװאונען יא מיר
 און װײסט די פון טיטינג דעם בײ

 שלעזינ־ פרעזידענט האט טאכער, דרעס
 האט ער שעה. צװײ איבער גערעדם גער

 נייעם דעם פון פוניןט יעדע; ארוםגערעדט
 קאאר און בתים בעאי די טיט צגריטענט

 פונקט, יעדען ״חלאוז״, יעדען נעטאכט
 אגגעשטרעגגט האם עד פאראנראף. *עדען

 פונקט יעדען טאכען צו גערװ יעדען ױין
פארשטענדליכער. און קלערער \ואס

 גע־ אאעס דאס האט װאס אבער
} האאפען
 רעדען ;עענדמט האט ער נאר וױ

 םרא־ כייט ים א געטאן גאס א ויך ד*אט
פונקטען אאע די װעגען פראגען : נען

 גע־ קאאר אזוי זיך, דאכט האט, ער װאס
 דאס האבען קינדער אפיאו דאס מאכט

פאריטטעהן. גערארפט
 כיײדאער די פאר״שטעהן נו, טיאא,

 נעטס רערנער דער און פ*ניזטען די ניט
 כיען װאס פראגע יעדער ענטפערן ׳זיף

איהם. ^טעאט
 האט אט ? דאס איז װאס אבער

 פראגע־׳טטע־ א געענטפערט רעדנער דער
 ער נאר װי און פראגע, געװיסע א אערין

פארטיג  ענטפער,. טיט׳ן געװארען איז.
 פראגע־יטטעאע־ צװײטע א נאײך סרענט

 אנדע־ אין אביסעא פראגע, זעאבע די רין
אכיאא. נאף נאטיראיף, װערטער, רע

 ענטפערט ׳טאעזינגער ברודעד און
 פראגען וױיטער איהם פרעגט פען װידעי.

 ״טיער א אהן אאעטען ענםפערט ער און
 די כיאכען קיאר איעפען װיא ער םראגען.

 פאר־ זאא יערער און יעדע סיטואציע
 גרוי־ דעם פון װערט פראען דעם עסעדיז

 באדײטונג װירקליכע די ; געװינס סען
 פאר־ די פון אײנעם פון זיעג דעם סון

 אינטערגע־ די װאס קעטפע כיסענסטע
 לעצטער דער אין גע-.אט האט ׳מיאנאא

צײס.
? אילעס דאס העאפט װאס אבער

 אזא אין איצט זיף געפינט 25 לאקאא דער ;
 פון טיטגאידער די פון סך א דאס ®כיבח/ .

 צו טסוגל ניט פיטוט זיינען ירניאן דער
 דעם פון װערט פואען דעש :אגרײםען

 פאר איז אוטשטעגדען די אונטער ױענ.
 די באנעביען. צו דאס אומעגליך פשוט

 נאר מיטגלידער, די אין ניט איגט זולד
pi די אין ליגט עם אופשטענדעז, די 

 די װעלכע אוגטער ודבײטס־באדינגונגעז,
 קומט 25 לאקאל פון בײטגלידער יםטע
 דאס װעלען מיר װי ארבײטען, צו
שפעטער. אביסעל יױיזען

* * * /-> a

גע־ האט כאראקטער אנדער נאנץ א
טינג דער נן ױ; ?אטערם די םון סי

ארלינגטאן גתיםער דער .10 ול

 מענשען מיט איבערםילט געװען איז האא
 ױם־ אמת א אין געפונען זיך האבען װאס

 נאר איז מעז ײי שטימונג. טוב׳דיגער
 נאײך םען האט האל אין ארײנגמקוםען

 צװישען דא זיף געםינט מען אז דערםיהלט
 הא־ װעלכע סמניטען, זיעגרײכע מחגה א

 דעם םון זיעגרײף־ צוריקגעהערט זיףי בען
שלאכטפעלד._ עקאנאםײטעז

גאם : אויסרופען זיר װילט עס און
 צװי־ אונטעחטיעד אן פאר װאס מײנער,

 פון פיטינג דעם און מיטינג דעם יטען
 םרײ־ און לעבעדיג איז דא ! 25 לאקאל

 מױ א ׳טפיעלט רעדנער יעדען נאך לאןי,
 זײ־ אנװעזענדע אלע און *רקעסטער זיה
 זיעג, כײט׳ן פיטםח הארציג אפת זיך נען
 װעל־ םטרײקער, זעלבע די דארטען, און
 צוזאפען געקעפפט, צוזאמען האבען כע

 װי און לײן פיקעט דער אין נעיטטאנען
! דעם װעגען פיהלען זײ אנדעריט

; אױבען־אױף פון איז ענטפער דער
 גוטע א גרונד, א דערפאר דא איז עס

אורזאכע.
לא־ םון מיטגלידער די קאטערס, די

 ״ ר א ך * ו ו אלע זײנען ,10 קאל
ט w װעחרענד ר, ע ט י י ב ס ײ  און \ו

 כיאיאריטעט גרויטע די טאבער, דרעס
 ״טטירך זײנען ,25 לאקאל םון כייטגלידער
 שוין פארענטפערט דאס און ארבײטער.

! אלעם
 עפעס געװינען װאןײארבײטער װען

 זײ ערקלערען, ניט גאר זײ כיען דארף
 גע־ זײער אלײן. גלײך ד^ס באגרײפען

 ניטא איז עס אײנפאך, פלײן, איז װינס
 חיטבונות מיט בוכהאלטעריע קיין דערבײ

 דעם אנװײזען ניט זײ דארף מען און
yM> ד\יך ציפעיצן, דורך *r

 פראצענטען די דורך און אגריכיענט דעם
 ערקלע־ ׳טום אהן סטאנדארדס. די אויױ

 אין קאטער יעדער יעצט װײס רונגען
 ניױ םון אינדוסטרי דרעס און וױיסט דער

 גרויסען א געװאונען האט ער אז יארק
 ארבײט ער װײל דאס, װײס ער ! זיעג

ן 5 טיט איצט ע ד נ ו ט ע  װאד א ׳
 און סטרײק פאר׳ן װי ר ע ג י נ ע ו ו

י מיט באהוטט י ר ר ד ע ל א  א ד
 היינט, *טנירות. א;ן ר ה ע מ ך ו.א ו

 ערקלערונגען? האבען גאר ער דארף װאס
 יױ זײן פאר באגײסטערט העכסט איז ער

 םיהרער און בעאמטע די פון און גיאן,
 אירגענד אהן אינםערנעיטיאנאל דער םון

! ערקלערונגען װעלכע
 פרעזידענט זיך באװײזט אט און

 דאס האל, ארלינגטאן אין יטלעזינגער
 לאקאל פון מיטינג יענעם פון ער קוסט

 כײעד, איז ער און האל, בעטהאװען אין 25
 טיט טיסינג, יענעם פון אויסגעטאטערט

פראגע־׳טטעלער. פיעלע די
^ ער װי ײ װ א  האל, אין נאר זיף ב
 אפלא־ פון יטטורם א אויס יטוין ברעכם

 ארויף קוכיט ער װען און דיסטענטען,
 זעהר א ער באקוטט פלאטפארם, אויפן

 עולם דער כאטיט אויפנאכיע, װאריטע
 רעספעקט אױם צוריק אביסעל זיך האלט

 רעדאיר אוירוױן, גענאסע רעדנער, דעם צו
 גראדע האט ,ונ^לכער קאל״ ״די פון טאר

רעד־ען. מיטען אין געהאלטען דעביאלט
נאכ־ װערט ^טלעזינגער ברודער װען

 יטםיעלט רעדנער, ds» םארגעישטעלט דעם
 און מארסעליעזע די ארקעםטער דער אויף

 פון יצטורם א אויס װידער ברעכט עס
אפלאדיםמענטען.

 פאנגט אװאציע ריכטיגע די אבער
 מוזיק־ארקעסטער דער װען ער׳טט אן זיף

 אין אנװעזענדע אלע אנ״טװיגען. װערט
 םלעצער זײערע פון אויף ^פרינגען האל
 הוררא־ הילכיגער א אױס ברעכט עס און

 אינ־ דער פון פרעזידענט פאר׳ן געשרײ
 דריקען האל אין אלע ! טערנעיעיאנאל

 ספאנטאנעד א דורף דאנקבארקײט אויס
 ברידערלײ װארימע פון דעטאנסטראציע

געפיהלען. כע
״קלײטאקס׳/ דער קוטט דא אין

 פון ענטוזיאזם, פון פונקם העכסטער דער
באגײסטערוננ.

 קאטערס דער פון פרעזידענט רער
 גיט בערלין, ה. ברודער ,10 לאקאל ױניאן ׳

 נא־ אין שלעזיגגעי, םדעזידענט איבער
 קלײנע א ױניאן, קאטערס דער פון ניען

 ״האף־ גאלד^נע פאר א בלויז קעסטעלע,
 צײכען אלס פרעזעגט, אלם באטענס׳/

אנערקענונג. םון
 אוים. ברעכט אװאציע נייע א און
 פלאט־ אויפ׳ן שטעהמ שלעזינגער ברודער
 שטראם דעם פון איבערװעלטינט םארם,

 װארימע, פון ים דעם םון פרײנדליכגןײט,
 ײאס גמפיהלען יבע1ברידער העכסט

 םלאט־ דער צו עולם דעם םון שטראמט
ײער־ געגוג קוים נעפיגט ער און סארסע,

ק אויסצודוײקען  צו דאנקבארהײט זי
דער פאר עולם ענםוזיאסם״»עז דעם
 דערםיהלט ער אויםנאכמו. װארימער זעהר

 חילוק דעם קאנטראסט, דעם טעשה בשעת
 פון םיטיננ, יענעם ביז כױטינג דעם םון

 זאגט ער און װאס, נאר קוטט ער װעלכען
װערטער. פאר א דעם װענען

 :יט קײנעם אויף אבער האט ער
 אומ־ די גרמ װײס ער פאראיבעל. קײן

 איז ױניאן רער אין אלעס און שטעגדען
 קורצע א האלט ער איהם. פאר קלאר
 דעם װעגען רעדע, אײגדרו?ספאלע אבער

 ײע־ און בכלל סטרײק דרעס און וױיסט
 און בפרט, סטרײק דעם פון סוח דעם גען

 אײג־ זעהר שענער, יענער װערט דעם םיט
געשלאסען. כייטינג דרוקספאלער

טי־ דעם פון ארױםגעהענדיג און
 איף טראבט האל ארלינגטאן אין טינג
: מיר

 אינ־ אונזער אן ניט פאנגט װארום
 אײנצוםיחרען קאמף א טערנעשיאנאל

 דער פון צװײגען אלע אין װאך־ארבײט
 װארום ? אינדוסטרי גארטענט לײדיס
 אלע פאר אײנטאל ניט זיןי כיען נעטט
גארפענט ליידיס דער אין ״טאפען טאל

א אינדזםםרי
 ױניאניזם מרײד

 אײנצומיהרען ניט זיד
 אינדוסםרי דער םון צוױיג יעדען

 פון מיםגלידער די דאס םאכען, טעגליך
 און שעצען זאאען באזונדער לאקאל יעדען

 געוױ־ זאלען זײ ? ױניאן זײער אכטען
 ערקלע״ קײן דארפען גיט אין זיעגע נען

. . ? רונגען
ך  יענע דאס םיר, טרײםם און״אי

 אונזער אן. ווירהאיד שוין לןוטט צײט
 ״שוין שארפט ארמײ םאכער קלאוק גרויסע

 פאר קאטף אין ארויסצוגעהן כלי־זײן די
 װאןי־ פאר אופענדערונג, גרויסער דער אט

 װע־ באטאליאנען אנדערע די און ארבײס,
וועג. זעלבען דעם אין נאכקומען שוין לען

 ״טטעל אױפ׳ן מיר זיך װילט עס און
:אויסרופען
 ברידער מזל, כױט זײן אײך זאל

 אונ־ איצט נעמט איהר ! םאכער קלאוק
 נאנצע די װעלכען םאר־ קאמף א טער

 דאנ־ סף א אייןי װעט טרײד־ױניאן־װעלט
 בעסערע שאפען װעט װעלכער און קען

 פון עקזיסטענץ דער פאר באדינגונגען
ױניאן. אינטערנעשיאנאל גאנצער אונזער

יארס נױ פון סױיד הלאדסס אין סיסואציע די
 וחנרט טרײד קלאוק אין לאגע די

 יױ די ערגסטער. און ערנסטער אלץ
 איהר צוזאמענגעשטעלט שוין האט ניאן

 דער און קאמיטע סטרײק דזשעגעראל
 עגטשטעהן קען קאםף ריזיגער גרויסער,

ערװארטעט• כיען װי פריהער, פיעל
לא־ א אין אלזא יטוין איז ױניאן די

 מינוט יעדע װאך דער אױף זײן פון גע
 אלעס איבער אויגען אפעגע האלטען און

 איגדוסטרי, דער אין איצט פאסירס װאס
 פארטיג האבענדיג זי. טוט דאס און

ד די שטעהט מאשינערי סטרײס איהר  י
 מינוט יעדע גרײט באװאםענטע, א ניאן
 אויב קאמפף, אין ארײנצואװארפען זיך

 פון פאדערונגען די פאדערוגגען, איהרע
 װע־ נאכגעגעבען ניט װעלען ארבײטער די

־' רען.
 פרע־ דער שלעזינגער, בענדזשאמין

 איז אינטערנעיטיאנאל, דער פון זידענט
 טשערטאן דער אלס געװארען ערװעוזלט

 װײס־ דער קאסיטע. סטרײק דער פון
 פרעזי־ דער פײנבערנ, י. איז טשערמאן

 דזשאינכ• קלאוררמאכער דעם פון דענט
 סטרײק דער פון סעקרעטער אלס באארד.
לאנגער. ל. ערװעהלט איז קאמיטע

 נאהענט נאר יטוין איז יזאםף דער אז
 מען האט אינדוסטריע, קלאוק דער אין
 לעצ־ דעם בײ איבערצײגען נעקענט זיך
 באארד דזשאיגט דעם פון פיטינג טען
ױניאן. קלאוקםאכערס די פון

 מע־ דזיטענעראל דער דגטאן, מארריס
 געצויגען האט ױניאן, דער פון נעדדטער'

 דעלעגאםען די פון אויפפערקזאכיקײט די
 דופליקײטס די און סעמפעלס די װעגען

 אין ױאנען צו אן שױן פאנגכ טעז װאס
 און סיזאן קוםעצדען דעם פאר יטעפער די

 הלארע א זײן דארף עס װעלכע װענען
 אופן אז באר װאש אויױ פאחטטענדעניס

 נעהטענ־ כיאבען, זײ זאלען ארבײטער די
 װאס רעװאלוציע די אפבאטראכט אין דיג

 דער צוליעב פארקוטען טרײד אין דארו*
ארבײט. װאך פון אײנפיהרונג

 דער בײ שוין קאמיטע טאץ״ אװ ״אוט
ארבײט.

 יטוין איז קאכייטע״ טאון אװ ״אוט די
 קלאנ; א ארבײט. דער בײ אייגענטליך

 מאנױ פאנכע אז דערטראגען, זיך האט
 בא־ טעג יעצטע די האבען פעקטיטורערס

 װילעדזשעס אוץ שטעדטלעך טאנכע זוכט
 אײנפיק־ דארגיען קען מען אױב זעהן, צו

 יןא־ טאון״ אװ ״אוט די יטעפער. סען
 איהרע ארויס דערפאר יטוין יטיקט טיטע

 אײנװאוינער די פיט זעהן צו זיך שלוחים
 גרויסער דער אז װילעדזיטעס, יענע פון

 פאמי־ טויזענדער צעהנדליגע פון לאפיף
 פאר־ ניט זאל יאר? נױ אץ פאטערס ליעז

װערעץ. ראטען
 דער פון טשערמאן דער לאנגער, ל.

 זיג־ םיט צוזאטען טענ די װעט קאמיטע,
 גרעסערע עטליכע אױך באזוכעז כיאן׳ען

 װאו און קלאוקס טאכט טען ײאו שמעדט,
 ױניאנס, מאכער קלאוק דא זײנען עס
 םען אז אויפפאסמן, דארכ־ען זאלען זײ אז

 נױ םאר ארבײט הײן מאכען ניכ• זאל
 ארױסגעיטײןט אױך האט ױניאן די יארק.
 ױניאנס, לײבאר סענטראל אלע צו בריעף

 ברענט״טעס רינג ארב. ױניאנס, אײנצעלנע
 צו ארגאניזאציאנען סאציאליסטישע און
 ניט עפענט מעז צי ײאך, דער אויף זײן
 אױ־ שעפער. הלאוק שטעדט זײערע אין

 קאםײ טאון אװ אוט די װעט דעם סער
 יעדען אין שטעדטעל יעדע באזוכען טע

 םענ• די םיט םארבינדען זיך וױאענדזש,
אטעדיקאן די פון לײג^ר סראל

 א'ינ• אזוי און לײבאר אװ םעדערײש#ן
 דעם פארנעהסען איז צוגרײטען ארדנען,
 קענען באסעס קלאוק װאו געגענו/ גאנצען
שעפער. עפענען קומען
 אפעלירט ױניאן מאכער קלאוק די

 מעס־ יעדען צו סאציאליסג/ יעדען צו
 ארבײטער יעדען צו רינג, ארב. פון בער

 װעלכע אלעמעז, צו און יעדען צו בכלל,
 ארגא־ םון אוז ױניאנס םון פריינד זײנען

 אר־ די אויםצונעהמען ארבײטער, ניזירטע
קױ ײעלכע קאמיטעס, די און נאנײערס

-ט-יט שטעדטצעך^ י1....................1מע
 די װאו אנוױיזען, זײ און םרײנדאיכיוײט

 װע- קאמיטעס די זיך. געפינען שעםער
 קלאוק דער םון קרעדענשעאס האבען אען

 אינטערנע־ דער םון און ױניאן כיאכער־
 די פון אײגער אן קוםט עס יטאנאל.
 ארבײטער אידישע װאס קעמםע, גרעהטע

 מעגליך, װעט, עס געהאט. װען האבען
 מױ אלע און יזאמו* שארםסטער דער זײן
 זײן טאן סוז יעדער הילף. צו קומען זעז

כליכס.
 צײ־י דער אין פלאץ צװײטען א אױו*

 פארעפענטליכט געפינען איהר װעט טוננ
קאטיטע. סטרײק דזיטענעראל גאנצע די

שעהנע ׳דו מײדעלע
. שעהנע, דו מײדעלע

מײן, דו מיידעלע
 װעסשו ײאו נאי טיר ז*ג

זײן? םען3 דעם מאי
זא;עןל באיד דיר װעל איך —

:מײז דו ל ר׳ חו ב
קאסינא׳/ פטאי ״נױ ז י א

זײן. איך ײעל ד#י=עו
*עחגע, דו דעלע מייז
קרוין, מײן מײדעלע
װאס־זשע באך מיר ־זשע זאגי

Vגעהן דארטען ודעסטו
 זאגען״ גלײד דיר װעל איד —

מ*ל: דעם געדעגק :אד
 װעש נאכט, יענער אין דא״ט׳

שרײבער־באלל. דער זיין

שעהנע, דו מײדעלע
גאלד, מײן םײדעלע

 א ס׳װערם פיעל נאר מיר זאג
געצאחלט? פיקעט׳ל

זאגען, דיר איך װעל ג^ײד —
;מעחר גיט פרעג אבער

אײנעם, ®אר דאלאר אײן
מעהר. אײ:ם פאר — *װיי

אזעהנע, דו טײדעלע
 £ארבײ ז$ל עם כ׳װפרם

 קוםען און םאג, יעדעי
מאי. דריםער דער זאל

 און גרו>ף דער זײץ װעל איך
ײן דו׳םם ײן ז גראפינע, ם

 «רײבער «דן באלל דעם *ו
ױ אין קאסינע. סם»ןר נ

ליעבער, דו בחור׳ל
גוגעגרײם, נאר זיי

 ורעםדע קײן טיט גןןר פ*ך
ײן טאג יעגעם ײ ק ד ״.8,

 פלע ד^רםען ס׳װעלען
ײן, זינגער גוםע ז

ײ ®ארדריםען דיר וזעם י
Jjgi

 םיר װיאןן, מיר1
 נעחנכט -זיין םוזען
 וחד *ו די, «ו אפילו

pm אונז זיך נצוםם עס 
w אונגערעכם״. ןײן

 החזקחי בזװ׳י^זי
גיז, (ייו^ אר«ה

״ן *ז  געי^כ*«# ס
 MT !יר «יו ח*לם

ציא »יחר יועל ייון
. • ״ ײ ‘ו ל
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רםענם לײדיעס אינסערנעשאנאל דער פח ארנאו אפיציןמר יוניאן װאירשמרם ̂נ
.Friday, May 2, 1919.1919 ם«', טער2 דער םרײטאג,

ר ע כ א מ ק ו א ר ן כ ר ר ו ע י י ױ ט ם

ניט, נאר עס איז זיכער באשטימט
 קאמפןז א צו קומען מוז^ן װעט עס אז

 קאאורך די און וןלאוקםאכער רי צװישען
 אבער, יארק. נױ םון כיאנופעהטשורערס

 אפטימיסטיש, צו זײן ניט װיל מען אויב
 <ןלא- מיט זאכען זעהן װי^ מען אויב און
 קאמםןז דער אז עס, שײנט אויגען, רע
אונםארמײדליף. איז

 אז אויסגעזעהן, עס האט אנ&אגנ םון
 באגעגענען צו םארטע זיינען באםעם די
 . זײער װעג. האלבען אוים׳ז ארבײטער די

 די פון בריעוי דעם אױף ענטםער שנעלער
 געמײנשאפטליכער א םאר ארבײטער

 הא־ זײ װי אוםן, דער אויף ;קאנםערענץ
 פאדע־ די אויפגענומען אנפאגג אין בען

האט אלעס דאס ארבײטער, די פון רונגעז
AUttkM HtUAUI_______IMM ly 1111(1114 tsJStvyj ״”cyJ יןז ראגקען, כייוכזנן flrw

 א אהן מאל דאס באגעהן זיך װעט
סטרײק.
גע־ סחײב אויף האט שכל דער און

 זײן, ניט קאמפוי לוײן דארף עס אז װען,
 דוהא זײן ניט װילען באסעס די אויב

אײנגעשפארט.
 רעװאלוציא״ די זאגאר מיר נעהכיען

 פון אײנםיהרוננ די ם$דערונג, נערםטע
 םשוט׳ע די זיף שטעלט װאך־ארבײט,

 קען רעכט פון שײן װעלכען טיט פראגע,
 זא* און ארבײטען צום קוטען ב#*ס דער
 אז אנדערש, ניט װיל איף ״נײז, גען:

 שטיק, פון כײר פאר ארבײטען ז^לסט דו
 מיט אײנער יעדער װאןל״? סון ניט און

 כיוזען װעט קאפ אין מארף עטװאס נאר
 אין האט ארבײטער דער אז צוגעבען,

 באשטי־ צו רעכט זיכערען א פרט דעם
 באצאהלט זאא ער וױ אופן, דעם טען

ארבײט. זײן פאר װערען
 אזא האבען קען באס דער נאטירליך,

 װילסט דו אז װאןײארבייט, יא, :טענה
 ניט דיר קען איף אבער אנדערש, ניט

 אזוי ארבײטס־װאף דײן םאר באצאהלען
 איז עס פארלאנגסט; דו װיםיעל םיעל,

 אז דער, םאהט דער אבער איז צוםיעל.
 מען איז װײדזשעס םון םראגע דער צו

 סכסוף דער גאר. געקומען ניט נאך
 װאך־ צי דעם, ארום אלץ נאך זיף דרעהט

 גע־ װאלט עס װי אזוי ניט, צו ארבײט,
 קאעהר מינדעסטער דער גאר זײן ?ענט

 בא־ צו ארבײטער פיז רעכט דעם װעגען
 בא־ די װען פונקט. דעם איבער שטיטען

 לא־ אביסעלע נאר געװען װאלטען סעס
 פארי די צו ענטפער זײער װאלט גיש,

 :זײן באדארפט ױניאז דער פון טרעטער
 ניט איז װאף־ארבײט אז מײנען, םיר
 אי שאדען קען «י סיסטעם, גוטע קײן

 אינ־ גאנצער דער אי און אונז אי אײו
 װילט איהר װי אזוי אבער דוסטריע.
 שטיק םון ארבײטען מעהר ניט דורכאויס

 קענען װאןײארבײטער, דוקא װערען און
 אונ־ װי העאפען, ניט אנדערש זיףי טיר

 רײדען לאמיר איצט און זיר׳ טערגעבען
 ארבײטם־ די װײדזשעס, אײערע ײענעז

דא־ 50 װילט איהר װ. ז. א. ׳טטונדען
 איהר צופיעל. איז עם ? װאר א יאר .

 עם — שטונדען 44 באויז ארבײטען װיאט
 דערצו װ. ז. א. יװ. ז. א. װעניג, צו איז

 א געװיס געהאט באסעס די ײאלטען
ײן:י אבער איז רעכט.  זיף האבען זײ נ

 װאןי־ םון פונקט דעם אויןי אפגעשטערט
 דאס געהאט װאאטען זײ וױ אזױ ארבײט,

 אר־ די דייןעירען צו רענט מינדעסטע
 אןבײטס־ סיםטעם.םוז וועלכען בײטער

 אין וױ אזוי ;אויסצוחאײבען באאוינוגג
 אײנציגער דער זײן גיט מוז םראגע דער

דער ניט .אנן ארבײטער דער בעא־דעוז
׳ ‘r; ■ ;* •ס*ב

 ער־ געניעגט ‘חאבעז.כייך נאטיואיך,
 ■^בירען באסעס,זאלען די אז .ײאדטע^

— — —n ברענגען צו
M

 פרױ עס האבען זײ װען טענות, פיעל
 ״ארגו־ זײערע מיט אויסצופיהרען בירט

טען/  האבען זײ אז איצט, אבער מענ
 אויסגענוצט״ אויספרובירט, אאעס שוין

 די אויף בערעדזאמקײט גאנצע זײער
אד און םארשטעהער,  אויסגע־ גארניט י

 א םיט געטעגט דאף זײ האבען םיהרט,
 נאכגעבען עס ״דזשענטעאלײט״ םון מינע

 פונקטען. אנדערע די צו איבערגעהן און
 נאף ציהען זײ גיט. אבער עס זײ טוען
 קאנפערענ־ און לואנפערענצען מיט אאץ
 באװײז, קאארער א ניט דאס איז צען.

 הײנ־ באסעס די װעלען קאפפח א אוזן אז
 ארבײטער דער אז באגרייפעז, ניט טאל
 באשטי־ צו רעכט אבסאלוטע דאס האט
 אר- זײן אופן װעלכען אויף וױ, מען,

 ווערעזד באצאהלט איהם זא^ ?רין בײםס
 ארביײ מעהר ניט װיא ער אויב אז און
 איז װאןי, םון דוקא נאר שטיק, םון טען

 װעא־ װעאט, דער אין הראפט קײן ניטא
 שײן מינדעסטען דעם מיט איהם זאל כע
 ארבײטען צו צװינגען קענען רעכט םון

? שטיק פון דוקא
 ארבײטער די םארשטעהען דאס און

 דער אז װײסען, זײ אױסגעצײכענט.
 אלעראײ כייט םארציהונג דער םון םאקט

 אז סימן, בעסטען דער איז האנפערענצען
 דער אין פריעדען פון י^הר דרײ נאך

 קלאולרמא־ די װיאען קלאוק־אינדוסטריע
 זיף פרובירען פאא א נאך נוםעקטשורערס

 קלאוקפא־ דער םיט כחות אין מעסטען
ױניאן. כער

די וױיט װי ניט, װײסען מיר נון,

 בע־ צום פארבארײטעט זײנען באסעס
 זײ אז פעגליף, ;קאפפױ פארשטעהענדען

 פאראא־ ניט זײט זײער םון אויף האבען
 געפאכט האבען און גסים אױף זיף זען
 ניט נײן, םארברײטונגען. נויטיגע די

 אין זיכער זײן מעגען מיר נאר מעגאיף/
 הלאולר די האט אזוי פומןט אבער דעם.

 געמאכט זײט איהר םון ױניאן מאכער
 אזוי םארברײטונגעז, נויטיגע אלע שוין
צום פארטיג זי איז סינוט יעדער צו דאס

לואמפוי.
 דער צוױשען אבער אונטעריטיעד דער .

 קאאולרפאנופעקטשורערס די און ױניאן
 נעה*ען באסעס די :םאלגעגדער איז

 קאכיױ דעם ארויס רופען ריכטיגער, אויף,
שר/ אן מיט געאינ־ זײ װעט אפשר ״אפ

 זײנען זײ זיעג. זײער מיט זיכער נען
 זײער איבער באװאוסט זיף-פאאיןאם

 אב־ די איבער םעהר, נאך און, פאכט,
 םאדע־ זײערע םון גערעכטיגיןײט סאאוטע
 אין הערש^ טאקע דערםאר און רוגגען,

 באגײס״ א ארבײטער די םון רײהען די
 םען װעאכען ענטוזיאזם, אן טערונג,
 לואכיפו*. א םאר זעאטען זעהר טרעפט

 סאיאד קײן צװײפעא, הײן םרן סיפן קײז
 די אונאײגיגלוײט. כיינדעסטער דער םון

 גיכען א פאר נאראנטיען בעסטע סאפע
זיעג. גרויסען און

 די פיט פאא דער נאר ניט איז דאס
 זעלבע די יארק. נױ פון קלאוקטאכער

 ארופגעכאפט האט קאפפף־לוסט גרויסע
אנדערע אלע פון ?אאוקכיאכער ע א א

ע א ר ע ט ם נ י ג פ נ ח ע װ ש ר א פ

 םון צײט א איבער דא לעבען מיר
 דומהײט, די םינסטערניש, די רע^י-ציע.

 אויפגעהויבען האבעץ פארברעכען דער
 װעלכע אויף פנימ׳ער, העסליכע זײערע

 מאס־ א געטראגען איצט ביז האבען זײ
 ראדיקא־ זאגאר און פארטשריט פון קע

איזם.
 דער םון צײט די איצט איז עס

 נידער־ און פינסטערניס פון חברותא
 דעם פון צײט די איז עס טרעכטיגלוײט.

 דער ער, פאראזיט. דעם פון פײקער,
 דעם אין אײנװילןלען נאר זיף ,׳דארף6צופי

 מעג ער און פאטריאטיזם, פון מאנטעל
ערלויבע;. אלעס שוין זיך

 װאס װאונדער, דער איז װאס־זשע
 דער אין פאראזיטען אלע פײקערס, אלע

 גע־ האבען װעלכע ארבײטערלבאװעגונג,
 ציטע־ צו אורזאכען גענוג איצם ביז האט
 ניט האבען זײ נאר ׳פעא זײער פאר רען

 גע- דער פון רעטען צו זיך װי געװאוסט,
 איז איצט אז דערפיהלט, האבען פאהר,
 םעס־ נאך זײ קעגעז איצט אז צײט, *זײער
 ארבײטער׳ס דעם אױף אגזעצען זיך טער

 געגען נאר זײ דארפעז איצט אז רןארק,
 ארבײטער־ עהרליכע אמת׳ע, אלע די

 אזױ געקוקט ײ1 האבען װעלכע פיהרער,
 דעם אויפהויבעז פיננער, אויחלדי׳ שטארה
 !סאציאליסטען !באלשעוױקעס : געשרײ

 פטור זײ פון קענען זײ און !ראדיקאלען
 די אופן אזא אויױ בלײבען און װערען,

 ארבײטער״ דער אין הערשער אײנצינע
באװעגוגג.

 געציטערט חברה די האט איצט -ביז
 װעט ארבײטער דער װען טאג, דעם פאר

 װעט און באװאוסטזײן, זײן צו קוכיען
 וײן שטרענגען איהר שון פאדערען

 חנר םיט איצט זיןי זי נאנוצם ;וחשבון
 םוחות אלעםענס אין םהומה הערשעגדער

 די ״אױםצורײניג*! םארזוך א כיאכס און
 א>ו װאם אצץ, םון באוחננונג״ ארבײםער

װאם ^

L PRICE 3 CENTS

 נז װערען יןלאוקם װאו שטעדט,
 ציעצ: זעלבער דער איבעראל און

 וז םון סקײצ באשטיטטער א ארבײט,
 םאחנרוננען. אנדערע אלע און דזשעס

 גצײן אז מעגציד, גרײליד דארום איז
 < נױ אין קלאוקסאכער די מיט צײטיג
 די קאטפף אין !וחיס אויך זאלען

 סאגו טאראנטא, קליװלאנד, אין םאכער
װ. ז. א. שיהאגא ,4רעאי

 או מעגליך, איז עס זאגען, מיר
 נים. כױר זײנען דעם אין זײן זיכער
 םארשיעחננע םיז אפהענגען שוין װעט

 םיז די אבער זאאען אומשטענדען.
 נעפינעז אינטערנעשאנאל דער םון

m א ארויסצורוםען נויטיג m j3 p v n 
 סצאוקכמוד ארגאניזירטע די םון סטרײח

 אאע זײנען לאנד, איבער׳ן כעד
 און סיגנאצ. געגעבענם דעם םאלגען צו

 אויסצױ גלײכער םאר געפינען זײ זאלע,
 V3 אין ל.אםיף דעם םריהער פעכטען

 דעד םון ל«לאוקטאכער די װעלען יארק,
 צו נעדוצזי נױטיגע די האבען קאנטרי

עס נױז ארמען,װ
 קלאוקםא- גאנצע די אז איז, עיקר דער
 סאביצי• םאלשטענדיג איז ארכיעע כער
 איחחנ םאר לואמפןי גךויסען צום זירט

 ־מענ ^ענטשלאסען, איז און םאדערונגען,
 ^'prcftoyp צו וױל, עס װאס קאסטען עס
איהרער. זײן װעט זיעג דער ביז

 ו פאחשטענדליף, דאױם איז עס
 י גאנ• איהר אויך װי ױניאן, גאנצע די רום
 םײ יעחנ אויס נוצט *םיהרעחשאפט צע
 פארברײטוג^ בעסערער א אלץ פאר נוט
 מיטגציעדער עטװאס־צוריקגעבליבענע די

 1אי איצט אז װײסעז, דױס זײערע אין )
ע אלע באצאהלען צו צייט די עי ײ  שוצ־ ז

 נע־ איצט ביז זײנעז װעלכע די, דעץ.
^ן זייער אין לןוטען װײטען, פון װען  יונ
 אין דיענסטען זײערע פאר לעגען און

 קי־אוקטא• די ראליע. װעלכער אירגענד
 באארד דדטאינט דער• און ױניאן כעי

 שטורמדיגםטע די איצט איבער לעבען
 ׳ לעבענס״יגע•. גלאררײבער זײער םון טעג

י י שיכטע.

 ארבײטער־ דער פון אינטערעסען די נאר
באװעגוננ.

 און טעהר ניט דא זיך האנדעלט עס
 פארשװערונג א אום װי װעניגער, ניט

 פון טרײד־ױניאנס די ״אויסצורײניגען
 עס עלעטעגטען״. ראדיהאלע אלערלײ

 יעדע צוברעכען צו געפלאנעװעט װערט
 מינדעסטען דעם האט װעלכע ױניאן,

 בלויז װי מעהר עטװאס זײן צו פארדאכט
 עטליכע װעלכער בײ קערפערשאפט, א

 לעבען, א טאכען קענען נפשות געמיינע
 טאכען װיל טען םוסט״אוךפאסעװעגדיג.

 לײבאר״ אװ פעדערײשאן ״אמעריהען די
 װעל־ אין וױסטע״, ^שרײענדע א פאר
 אלץ, פיז בלײבען ניט זאל דוך הײן כער
 שטרעבט װאס און פראגרעסיװ, איז װאס

םרײהײט. אטת׳ער צו
 אויס־ מען פלאנעװעט אלעס דאס און

 קאנװענ־ קומענדער דער אויח צופיהרען
 אװ םעדערײשא; אמעריקען דער פון שאן

סיטי. אמלאנטיה אין לײבאר
באנ־ דאזיגער דער געצינגען עם װעט

 פארראט דאזמען אויסצוםיהרעךדעם דע
 ארבײטער״באװעגוננ? גאגצער דער ־געגען

 עדװארטעז, טיר ניט. אז האפען, מיר
 אר־ אמעריקאנער טאסען גרויסע די אז

 און בלינד אזוי גארניט זײנען בײטער
 די אט נעבען ומןלען זײ דאס און נאריש,

 אר־ דער פון פאראזימען די אט םײקערם,
 סױר־ גרעםטען דעם בײםער־באוחוגונג

 זײער אין געהאט האבען זײ דואס פריז,
לעבען.

 אלײן נפשות, די אט גלויבען, מיר
 אלײן זיד םאר גראבען וױםעגדי^ גיט
 ארײנ־ וועלען זײ וועלכער אין גרוב, די

 אויב אז, זיכער, איו זאך אײן פאלען.
 ®אררע־ ?ײער יןענען וױ אז םײגעז, זײ

 אױסםײדן בצסער ארבײט,דאם טערישע
 עצעט^נ־! םארמגעשריטענע .רי װײצ חון,
m מען u. װישאן זײגען^ ?r שוה גארניט}

ס כני ציי ר א ם ט־ ל א ^ אינו
״גערעכטינקײם׳ 16 נוםער

 *»«״ חני ®ון פיהרער חוייט די .2 זײט
(אײגדריקע) ארב״ם דער בײ םערגעשאנעל
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